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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm. Acta:   15 
Data: 5 de setembre de 2012. 
Hora:   19,00 hores 
Caràcter de la sessió:   ordinària 
Convocatòria :  1a 
Lloc:    Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde  
Marc Garcia Nadal 
 
Regidors 
Sr. Toni Badia Ortega 
Sra. Gemma Domínguez Garangou 
Sr. Xavier Ribas  Surroca 
Sra. Remei Bresco Esteve 
 
 
Secretaria: 
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
Un cop comprovada l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració, la 
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent: 
 
 
1. PROPOSANT APROVAR  L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA  DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE 18 DE JULIOL DE JULIOL DE 2012.  
 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat dels membres presents, l’acta de la 
Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2012. 
 
 
2. PROPOSANT RATIFICAR DIVERSOS DECRETS DE L’ALCALD IA-
PRESIDÈNCIA. 
 
Es proposa ratificar diversos Decrets de l’Alcaldia: 
 

a) Decret 290/12, de data 20 de juliol de 2012, per  el qual s’atorga llicència 
d’ús comú especial de domini públic i urbanística p er realitzar obertura de 



 2

cata de 2x1 per reparar avaria en línea subterrània  de baixa tensió al c/. 
Sant Julià a nom de el senyor xxxxx, en nom i repre sentació de Endesa 
Distribución Elèctrica, S.L.  
 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret 290/12. 

 
 

b) Decret 286/12 de 19 de juliol de 2012, per el qual s’aprova la llicència 
d’obres menor per netejar la teulada a Can Valls a petició de la senyora 
xxxxxxxx  

 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret 286/12. 

 
 

c) Decret 291/12 de 23 de juliol de 2012, per el qual s’aprova la llicència 
d’obres major per la legalització de les obres de c onstrucció d’una 
habitatge unifamiliar, llicència per a l’ampliació de soterrani, construcció 
d’una piscina i anivellament del jardí, al c/. Auli na, xxxx a petició del 
senyor xxxxxxx  
 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret 291/12. 

 
d) Decret 293/12 de 30 de juliol de 2012, per el qual s’aprova la llicència 

d’obres menor per instal·lar aixoplug per la roba a l c/. Rda de Dalt, xxx a 
petició del senyor xxxxx  

 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret 293/12. 

 
e) Decret 298/12 de 31 de juliol de 2012, per el qual s’aprova la llicència 

urbanística i d’ús comú especial de domini públic a l señor xxxxx per l’alta 
del comptador d’aigua i connexió a la xarxa de subm inistrament a  Cal 
Fuster  

 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret 293/12. 

 
 

f) Decret 285/12 de 19 de juliol de 2012, per el qu al es revoca la fiança núm. 
13/12 per un import de 150€ per canviar el terra de  l’entrada i col·locar 
pedra a la paret al c/. Nou de Dalt, x a nom de xxx xxx.  

 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret 298/12. 
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g) Decret 285/12 de 19 de juliol de 2012, per el qu al s’atorga el canvi de 

titularitat de la llicència d’activitat sol·licitad a per  Sra.  xxxxx del bar 
situat al c/. Pi, xx.  

 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presnts, el 
Decret 285/12. 

 
 

h) Decret 307/12 de 10 d’agost, relatiu a atorgar u na ajuda econòmica a la 
Sra. xxxx per l’adquisició d’unes ulleres per la se va filla . 

 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret 307/12. 

  
i) Decret 319/12 de 30 d’agost de 2012, per el qual s’ atorga llicència d’obres 

per pintar la façana i les tanques al c/. Església,  x a nom de xxxxxxx  
 

La Sra. Gemma Domínguez surt de la sala on es celebra la Junta de Govern 
Local. Seguidament es sotmet a ratificació el següent Decret: 

 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret  319/12. 

 
La Sra. Gemma Domínguez s’incorpora a la Junta de Govern Local. 

 
 

j) Decret 318/12, de  30 d’agost de 2012, per el qu al s’atorga llicència 
d’obres per posar terra i arreglar bany, al c/. Ram on Muñoz i González, 
xxx a nom de xxxxxx.  

 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret 318/12. 

 
 

k) Decret 316/12, de 30 d’agost de 2012, per el qua l s’atorga llicència d’obres 
per canviar banyera per plat de dutxa al c/. Aulina , x a nom de xxxxxx.  

 
La Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat dels membres presents, el 
Decret 316/12. 

 
 
 
3r. PROPOSANT RATIFICAR DIVERSOS DECRETS DE L’ALCAL DIA-
PRESIDÈNCIA. 
 
 

a) Decret 297/12 de 31 de juliol de 2012, relatiu a au toritzar al Grup Il.lusió 
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per disposar del despatx1 del Centre Cívic.  
 

Els membres presents a la Junta de Govern Local es donen per assabentats.  
 
 
 

b) Decret 305/12 de 8 d’agost de 2012 relatiu a autori tzar la pista 
poliesportiva per un esdeveniment musical.  

 
Els membres presents a la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 

 
 

c) Decret 306/12 de 8 d’agost de 2012 relatiu a autori tzar a Nova Frontera per 
l’utilització de l’envelat per la Festa del Soci . 

 
Els membres presents a la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 

 
 

d) Decret 309/12 de 21 d’agost relatiu a autoritzar a la Regidoria de 
Participació Ciutadana a utilizar el Centre Cívic . 

 
Els membres presents a la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 

 
 

e) Decret 310/12 de 22 d’agost relatiu a autoritzar a Nova Frontera per 
l’utilització del Centre Cívic i de l’envelat per d ur a terme diferents 
activitats . 

 
Els membres presents a la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 

 
 
4- DICTAMEN PROPOSANT ACCEPTAR LA SUBVENCIO DE ICAE N PEL 
FINANÇAMENT DE PART DE LES DESPESES DE REALITZACIÓ DE L’AUDITORIA 
ENERGÈTICA DEL CENTRE CÍVIC DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ . 
 
La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat dels membres presents, aquest 
acord. 
 
 
 
5. DICTAMEN PROPOSANT  ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR  DE SERVEIS 
PER LA REALITZACIÓ DE L’AUDITORIA ENERGÈTICA AL CEN TRE CÍVIC DE 
SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ.  
 
La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat dels membres presents, aquest 
acord. 
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6. DICTAMEN PROPOSANT ACCEPTAR LA SUBVENCIO DE LA D IPUTACIÓ DE 
GIRONA, AREA DE COOPERACIÓ LOCAL, PER L’ORGANITZACI Ó DE LA XXV 
MARXA POPULAR “ANAR-HI ANANT” PEL 2012.  
 
La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat dels membres presents, aquest 
acord. 

 
 

7.  PUNTS URGÈNCIA 
 
No se’n formulen. 

 
 

8. PRECS I PREGUNTES 
 
No se'n formulen. 
 
I quan són les 19,47 hores de la tarda, l’Alcalde-President aixeca la sessió, de la qual, 
jo com a secretària, n’estenc la corresponent acta. 
 
Vist i plau,        La secretària  
L’Alcalde 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal      Imma Parramon i Burch 


