
A la Ciutat de Girona, a cinc de juliol 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 del primer tinent
d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà, per absència de l'alcalde Carles Puigdemont i
Casamajó, i trobant-se presents les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir i Ma.
Àngels Planas i Crous.

Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde 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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El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 28 de juny 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'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE CIUTADANIA

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

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

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Participació Ciutadana.

Áprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractes de personal.

Nomenar amb caràcter definitiu un caporal de la policia municipal.

Aprovar el padró fiscal de l'Impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici
2013.

Resoldre l'expedient sancionador 2013002292 per incompliment de l'Ordenança
Municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Resoldre el recurs de reposició contra la resolució de l'expedient sancionador
número 2013003039 incoat per incompliment de l'Ordenança municipal de
protecció, control i tinença d'animals.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

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

A proposta de la regidora delegada de Joventut.

realitzats durant el mes de maig de 2013 per l'empresa Serveis Municipals de
Neteja de Girona, SA.

Aprovar inicialment el Projecte de soterrament de contenidors d'escombraries a
la Plaça Marquès de Camps.

Obra núm 20130667
COMUNITAT PROPIETARIS X.CUGAT-FONTAJAU
REHABILITACIÓ DE FAÇANES
RB. XAVIER CUGAT, 11
Pressupost: 102.388,30 euros Impost ICIO: 3.993,14 euros

Obra núm 20130654
REFORMA INTERIOR D'HABITATGE
C. TORRE DE SANT DANIEL, 4, K
Pressupost: 13.141,65 euros Impost ICIO: 512,52 euros

Obra núm 20130634
FUNDACIO DOCTOR MASMITJA-GIRONA
CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCALA METÀL·LICA EXTERIOR D'EVACUACIÓ EN
CAS D'INCENDI
CR JOAN MARAGALL 56, BS
Pressupost: 204,874.14 euros Impost ICIO: 7,990.09 euros

LLicència ambiental d'una activitat de central telefònica situada al passeig d'Olot,
34-36.

Modificació d'una avaluació ambiental d'una activitat de centre docent situada al
carrer Joan Maragall, 56.

Aprovar les normes de lloguer de material esportiu en la zona esportiva de la
Devesa i els corresponents preus públics.

Aprovar les bases de la convocatòria de subvencions a projectes i funcionament
ordinari d'entitats juvenils per a l'any 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.
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Aprovar les bases de la convocatòria de subvencions a projectes i funcionament
ordinari d'entitats d'educació en el lleure per a l'any 2013.
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