A la Ciutat de Girona, a set de març 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 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.
Excusa la seva absència el tinent d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà.
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 3 de març 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'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
1. Aprovar diferents acords de la comissió de valoració de contractes.
Resolució 2014000117

2. Crear una unitat de control jurídic i econòmic dels organismes dependents de
l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2014000118

3. Aprovar els padrons fiscals de l'any 2014.
Resolució 2014000119

4. Aprovar el calendari de cobrament dels tributs per l'any 2014.
Resolució 2014000120

ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
5. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor Carlos Reiffs Aira i imposar
una sanció per incompliment de l'Ordenança municipal de protecció, control i
tinença d'animals.
Resolució 2014000121

6. Assabentar i informar del Programa d'Actuacions Anuals, corresponent a
l'exercici 2013, executat per l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de
Ter SA i acceptar el Programa d'Actuació Anual, per aquest any 2014, presentat

per l'empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA en conceptes de
actuacions de reposició, manteniment i les actuacions de millora i assimilables.
Resolució 2014000122

A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
7. Mantenir la vigència del conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia
de la Generalitat relatiu al servei d'informació sobre la mediació familiar en el
marc de l'oficina de mediació de Girona.
Resolució 2014000123

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.
8. Obra núm. 20130436
Completar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 21 de febrer de
2014 a Olotres, SL amb les dades econòmiques del pressupost i Impost sobre
construccions i obres
Pressupost: 72.956,28 euros Impost ICIO: 2845,29 euros
Resolució 2014000124

9. Obra núm. 20130935
Completar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 21 de febrer de
2014 a ALDI MONTORNÉS SUPERMERCADOS, SL amb les dades
econòmiques del pressupost i Impost sobre construccions i obres.
Pressupost 102.455,00 euros Impost ICIO 3995,75 euros.
Resolució 2014000125

10. Obra núm 10126.
Caducitat de la llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a
Construccions Rodmol, SL al carrer Universitat de Girona, 47.
Resolució 2014000126

11. Obra núm 20140168
Atorgar llicència d'obres per a ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al
carrer Frederica Montseny Mañé, 23.
Pressupost: 27.348,14 euros Impost ICIO: 1.066,58 euros
Resolució 2014000127

12. Aprovar inicialment el Projecte de pista poliesportiva coberta al pati de l'escola
Migdia.
Resolució 2014000128

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
13. Establir un conveni de col·laboració amb el Club RallyClassics per l'organització
del 62è Rally Costa Brava.
Resolució 2014000129

A proposta de la regidora delegada de Joventut.
14. Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2014,
d'Aprovació del Programa de Vacances 2014.
Resolució 2014000130

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
15. Segona convocatòria d'ajuts als centres educatius per al foment i promoció de
l'esport escolar curs 2013-2014.
Resolució 2014000131

ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcalde.
16. Aprovació del Festival Internacional de Mapping de Girona.
Resolució 2014000132

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

