SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
DATA DOTZE DE FEBRER DE DOS MIL
DIVUIT

A la Ciutat de Girona, a dotze de febrer de dos mil divuit.
Essent dos quarts de sis i un minut de la tarda a la Casa Consistorial, es constitueix
la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona per celebrar sessió
extraordinària urgent en primera convocatòria, sota la presidència de l'alcaldessa
presidenta Marta Madrenas i Mir, i trobant-se presents els tinents i tinentes d'alcalde
Eduard Berloso i Ferrer, Glòria Plana i Yanes, Mª Àngels Planas i Crous, Mª Isabel
Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca i Narcís Sastre i Fulcarà.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo i Gómez.
Comprovada l'existència de quòrum necessari per a la constitució de la Junta de
Govern Local, qui presideix dóna per obert l'acte i es procedeix a tractar els punts de
l'ordre del dia.

1. Pronunciament de la Junta de Govern Local sobre la urgència.
Pren la paraula l'alcaldessa presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, qui manifesta
que atès que estava inclòs com a punt de l'ordre del dia de la sessió del Ple a
celebrar el dia 12 de febrer de 2018, a les sis de la tarda, la resolució de l'expedient
pel canvi de denominació de la plaça de la Constitució pel nom de plaça U d'Octubre
de 2017, si bé, el secretari general de la Corporació ha emès informe en data d'avui
del que se'n deriva la manca de competència del Ple de la Corporació per a la
resolució de l'esmentat expedient i vist que és voluntat de l'equip de govern elevar al
Ple l'acord de la Junta de Govern Local acordant el canvi de nom de la plaça
Constitució a l'empara del que disposa l'article 10 del Reglament per a la creació I
funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de
denominacions de vies urbanes i espais públics del municipi de Girona.
Per tot l'exposat anteriorment, aquesta Alcaldia considera urgent la celebració de
sessió de la Junta de Govern Local als efectes de la resolució de l'expedient pel
canvi de nom de la plaça de la Constitució pel nom de plaça U d'Octubre de 2017 i
per això sotmet a deliberació i votació de tots els membres de la Junta de Govern
Local la urgència de la sessió.
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la urgència de la sessió.

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
1. Aprovar la denominació d'espai públic: Plaça de l'U d'Octubre de 2017
Resolució 2018000167

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quarts de sis i cinc minuts de la tarda.

