
A la Ciutat de Girona, a vint-i-quatre de maig de dos mil tretze.

Essent les 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, Ma. Àngels Planas i Crous i Isabel
Muradàs i Vàzquez i el regidor Carles Ribas i Gironès.

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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ÀREA D'ALCALDIA

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE CIUTADANIA

1. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de l'alcalde.

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

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Participació Ciutadana.

Aprovar les bases de la convocatòria del Cicle Girona Coral per a la promoció de
les corals amateurs de la ciutat de Girona, per l'any 2013.

Convocar concurs específic de mèrits per a l'assignació temporal de funcions del
lloc de treball de cap de colla de la brigada de jardineria.

Aprovar acords de la Comissió de Valoració de contractació.

Abonar el complement de jornada partida en situacions d'absència derivades de
vacances i situacions d'incapacitat temporal.

Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal
municipal durant el mes d'abril de 2013.

Resoldre l'expedient sancionador número 2013003039 per incompliment de
l'Ordenança Municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Resoldre l'expedient sancionador número 2012016699 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
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ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

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

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.

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

Resoldre l'expedient sancionador número 2012014160 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Resoldre l'expedient sancionador número 2012015875  per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Declarar bé no utilitzable el vehicle amb matrícula 0919BXW adscrit al Servei de
la Policia Municipal.

Obra núm 20130521
ENDERROC D'UN COBERT
CR VISTA ALEGRE 4
Pressupost: 4.810,96 euros Impost ICIO: 187,63 euros

Obra núm 20130354
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR PER A 2 HABITATGES
CR VISTA ALEGRE 4
Pressupost: 211.406,36 euros Impost ICIO: 8.244,85 euros

Obra núm 20100862
COMUNITAT DE PROPIETARIS LA SALLE, 20
Pròrroga per a REHABILITACIÓ FAÇANES, PATIS I COBERTA D'EDIFICI
D'HABITATGES
CR SANT J.BTA LA SALLE 20

Denegar la sol·licitud de llicència municipal recreativa per a l'exercici d'una
activitat de sala bingo al carrer Marquès Caldes de Montbui, 77-79, bxs. 

Autoritzar el canvi de titularitat de la parada número 203 del  Mercat Municipal
d'Abastaments.

Aprovar la convocatòria de subvencions per les activitats ordinàries destinada als
clubs i entitats esportives per la temporada 2012-2013.
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quarts de deu del matí.

Resolució 2013000335

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials.

Resoldre la convocatòria de subvencions destinades a projectes de
sensibilització i foment de la cultura de la pau, projectes de solidaritat i
cooperació al desenvolupament i projectes de codesenvolupament, per a l'any
2013.
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