A la Ciutat de Girona, a sis de juny 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 i Isabel Muradàs i Vàzquez.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Ma. Àngels Planas i Crous 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 30 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.
2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
1. Modificar el pacte tercer del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i Televisió de Girona, SL.
Resolució 2014000344

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
2. Aprovar diferents acords de la Comissió de Valoració.
Resolució 2014000345

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
3. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor Francisco Manzano Perez i
imposar una sanció per incompliment de l'Ordenança municipal de protecció,
control i tinença d'animals.
Resolució 2014000346

4. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona al conveni de col·laboració entre
l'Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO.
Resolució 2014000347

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

5. Declarar bé no utilitzable el vehicle matrícula 5422CKM, adscrit al Servei de la
Policia Municipal.
Resolució 2014000348

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
6. Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per la regulació dels usos de
restauració (bars, bars-restaurants i restaurants) a dues zones de la ciutat.
Resolució 2014000349

7. Obra núm 20140126
Atorgar Pròrroga per a reforma i divisió d'un habitatge en dos habitatges a la pl.
Bell-lloc, 4, 1r 2a.
Resolució 2014000350

8. Obra núm 20140519
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Sant Gregori, 115,
bxs.
Pressupost: 9.076,22 euros Impost ICIO: 353,97 euros
Resolució 2014000351

9. Obra núm 20140429
Atorgar llicència d'obres per a coberta de magatzem a la part posterior d'un
edifici plurifamiliar situat al carrer Tomás de Lorenzana, 48
Pressupost: 45.920,86 euros Impost ICIO: 1.790,91 euros
Resolució 2014000352

10. Aprovar inicialment el projecte de reconstrucció del Pont del Dimoni entre el
carrer Mare de Déu del Àngels i el carrer Maçana, a Santa Eugènia.
Resolució 2014000353

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.
11. Aprovar el sistema de gestió i les condicions per a la cessió gratuïta d'espais per
a la instal·lació de parades per a la venda de menjars i begudes durant les Fires
de Sant Narcís 2014.
Resolució 2014000354

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
12. Aprovar les convocatòries del programa d'ajuts als centres educatius. Curs 20142015.
Resolució 2014000355

13. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la creació
d'un nou Centre de Formació d'Adults a la ciutat de Girona.

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació.
14. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Comissió de
l'Agenda Llatinoamericana, per regular l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2015 Campanya 2014 a la ciutat de Girona. Destinar-hi 6.000€.
Resolució 2014000356

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

