
A la Ciutat de Girona, a vint-i-set de juny de dos mil catorze.

Essent dos quarts de nou del matí, a la casa consistorial es reuneix la Junta de
Govern Local de l'Ajuntament per celebrar sessió ordinària, sota la presidència de
l'alcalde Carles Puigdemont i Casamajó, i trobant-se presents el tinent d'alcalde Jordi
Fàbrega i Vilà i les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir i Isabel Muradàs i
Vázquez, i el regidor Carles Ribas i Gironès.

Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Ma. Àngels Planas i Crous.

Hi assisteix el gerent de l'Ajuntament, Albert Riera i Pairó.

Dóna fe de l'acte la secretària general M. Glòria Gou Clavera. Es troba present
l'interventor Carles Merino i Pons.
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El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 20 de juny d'enguany, del qual s'ha tramès còpia a tots els
regidors membres de la Junta de Govern Local. Per unanimitat, queda aprovat com a
acta de l'esmentada sessió.

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Aprovar diferents acords de la comissió de valoració.

Ampliar el termini d'informació pública, per un nou període de 15 dies hàbils, per
a la presentació d'al·legacions en relació a l'Ordenança Municipal reguladora de
la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva
activitat al terme municipal de Girona.

Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat,
mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Agència Catalana de
l'Aigua i l'Ajuntament de Girona per al desenvolupament de l'estratègia territorial,
paisatgística i fluvial de la ciutat de Girona.

Aprovar definitivament el projecte de regularització de finques incloses en la UA
19 Pol Ter.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 



I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són tres
quarts de nou del matí.
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:

A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Atorgar llicència per a ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Torres de
Palau, 4, bxs.
Pressupost: 132.658,70 euros Impost ICIO: 5.173,69 euros

Obra núm 20130031
Atorgar la modificació de llicència a la Comunitat de Propietaris Santander, 1 per
a ampliació de la llicència per a rehabilitació de façanes al carrer Santander, 1
Pressupost: 12.865,68 euros Impost ICIO: 501,76 euros

Aprovar la primera addenda al conveni entre l'Ajuntament de Girona i el
departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de creació de
l'escola bressol pública La Baldufa.

Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Comunitat
Terapèutica del Maresme, Serveis Salut Mental, SCCL, i l'Institut d'Assistència
Sanitària,  per a la consolidació de la Xarxa d'Atenció a la Salut Mental al
municipi de Bluefields, en el marc de les activitats vinculades a l'agermanament
solidari entre la ciutat de Girona i el municipi de Bluefields,  per a l'any 2014.
Destinar-hi 20.000,00 €

Presentar al·legacions a l'acte de control financer de l'expedient de subvencions
G-121/11 (AODL).

Obra núm 8846
Legalitzar les modificacions per a la construcció de l'edifici del centre de Noves
Tecnologies d'Alimentació a la Fundació Parc Científic i Tecnològic UDG al carrer
Pic de Peguera, 15
Pressupost: 222.911,69 euros Impost ICIO: 8.693,56 euros
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