A la Ciutat de Girona, a catorze de febrer de dos mil catorze.
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.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 7 de febrer 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.
2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
1. Posar el nom de "Sala Isabel Vilà i Pujol" a la sala d'actes del Centre Cívic Barri
Vell - Mercadal.
Resolució 2014000072

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
2. Aprovar uns acords de la Comissió de Valoració.
Resolució 2014000073

3. Aprovar els canvis de torn de la policia municipal del mes de gener de 2014.
Resolució 2014000074

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
4. Obra núm 20131393
REFORMA DE LOCAL PER A APARCAMENT PRIVAT
RD FERRAN PUIG 27, ST
Pressupost: 7.582,96 euros Impost ICIO: 295,74 euros
Resolució 2014000075

5. Aprovar inicialment el projecte de passallís a l'Onyar a l'alçada de l'escola
Sagrada Família a Girona.
Resolució 2014000076

6. Autoritzar l'actuació proposada en seguretat contra incendis de l'Edifici Tècnic
situat a l'avinguda de França, 60.
Resolució 2014000077

7. No admetre a tràmit l'escrit d'al·legacions contra la transmissió de la llicència
municipal de bar a l'avinguda Montilivi, 35.
Resolució 2014000078

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.
8. Aprovar l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Direcció
General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de
Catalunya per impulsar el programa ARACOOP.
Resolució 2014000079

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
9. Aprovar les normes d'ús de les piscines cobertes municipals.
Resolució 2014000080

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.
10. Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Socioeducativa Nousol.
Resolució 2014000081

11. Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Esportiva Gironina de Judo.
Resolució 2014000082

A proposta de la regidora delegada de Joventut.
12. Aprovar les bases de la convocatòria de subvencions a entitats juvenils i
d'educació en el lleure per a projectes i funcionament ordinari per a l'any 2014.
Resolució 2014000083

13. Aprovar el Programa de Vacances 2014, les bases de la convocatòria
d'avantprojectes per acollir activitats d'estiu i les bases del concurs per a
l'elaboració del cartell anunciador del Programa de Vacances 2014.
Resolució 2014000084

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu del matí.

