
A la Ciutat de Girona, a deu de maig de dos mil tretze.

Essent un quart de deu 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, les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir i Ma. Àngels Planas i Crous i el
regidor Carles Ribas i Gironès.

Excusa la seva absència  la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vázquez.

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 3 de maig 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'ALCALDIA

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

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

Aprovar el projecte Aula d'Escriptura. Projecte de l'Escola Municipal d'Humanitats
amb la col·laboració de la Universitat de Girona.

Resoldre la convocatòria d'ajuts a la creació artística Girona Kreas per a l'any
2013.

Acceptar acords de la comissió de valoració de contractació.

Aprovar el procediment d'actualització de les situacions d'incompatibilitat dels
empleats/des municipals de l'Ajuntament de Girona.

Prorrogar el contracte d'arrendament del local de planta baixa i altell ubicat al
carrer Albereda 3, destinat a Centre Social del Barri Vell i EAIA Municipal.

Comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona, com a part demandada en el recurs procediment
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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 dos
quarts de deu del matí.
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Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:8.

ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Participació Ciutadana.

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials.

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

abreujat núm. 358/2012, interposat contra la resolució de l'Alcaldia presidència
de 27/07/2012 de  desestimació del recurs de reposició formulat contra la
resolució l'Alcaldia Presidència de 15/02/2012, d'imposició d'una sanció per
infracció de les normes de trànsit

Resoldre l'expedient sancionador número 2013002586 per incompliment de
l'Ordenança Municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Constituir la Taula del Taxi i aprovar-ne el seu reglament.

Autoritzar el canvi de titularitat de les parades números 3 a 9 del  Mercat
Municipal d'Abastaments.

Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador - Solidaritat amb Nicaragua -
Col·lectiu de suport Girona (AEPCFA - Girona), pel desenvolupament d'un
projecte d'alfabetització a la costa Caribe Sur en el marc de les activitats
vinculades a l'agermanament Girona-Bluefields (Nicaragua).

Establir un conveni de col·laboració amb la Fundació Servei Gironí de Pedagogia
Social - SERGI per al desplegament del projecte d'intermediació en matèria
d'habitatge i la gestió de la borsa d'habitatge per al lloguer social en el municipi
de Girona, per l'any 2013.

Aprovar les bases per a la subvenció d'obres de llarga durada.
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