JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIOL
DE 2016.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 8 DE JULIOL
D'ENGUANY. (EXPEDIENT 2016015863)
2. ACORDS ADOPTATS:
1. Establir un conveni de col·laboració entre Unipreus, SL i l'Ajuntament de Girona
en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015. Exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000844

2. Establir un conveni de col·laboració entre ADAD L'Encant Girona, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a persones treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000845

3. Establir un conveni de col·laboració entre Global Alimentària Catalana, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a persones treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000846

4. Establir un conveni de col·laboració entre Werkhaus, SL SCS i l'Ajuntament de
Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015. Exp. 15/FOAP/269/0127331
Resolució 2016000847

5. Establir un conveni de col·laboració entre Gestocks Operador, SA i l'Ajuntament
de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000848

6. Establir un conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Banc dels Aliments i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a persones treballadores desocupades, FOAP 2015. Exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000849

7. Establir un conveni de col·laboració entre Sevibe Testing, SLU i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ/40/2015.
Resolució 2016000850

8. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Museu del Vi, SC en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC001/15/00037.
Resolució 2016000851

9. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Aprovar la certificació núm.3 de 2016 corresponent al manteniment correctiu de la
xarxa pública de sanejament "en baixa" (clavegueram municipal).
10. Aprovar l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Ecoembalajes
España, SA per a potenciar les recollides selectives de cartró establert en l'àmbit
del conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i
Ecoembalajes España, SA.
Resolució 2016000852
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11. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Comissió de
l'Agenda Llatinoamericana, per al desenvolupament de les activitats de
sensibilització vinculades a la presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial
2017 - Campanya 2016-2017 a Girona.
Resolució 2016000853

12. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència competitiva a
la Fundació Ser.Gi per a l'organització de la Jornada antics i nous reptes de
l'educació social, a Girona.
Resolució 2016000854

13. Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Girona, Vilablareix i
Celrà per al desenvolupament dels projectes agrupats del Programa Integral de
Foment de l'Emprenedoria 2016 (PIFE 2016) "Emprendre a Girona - Gironès"
emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.
Resolució 2016000855

14. Aprovar el padró fiscal de L'impost sobre Activitats Econòmiques per a l'exercici
2016.
Resolució 2016000856

15. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a tècnic de grau
mitjà per prestar serveis de tècnic/a audiovisual, adscrit a l'Àrea de Promoció
Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme.
Resolució 2016000857

16. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, c/ Puigvistós, el dia 9 de novembre de 2015, que atribueix
al mal estat de la vorera.
Resolució 2016000858

17. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per danys
ocasionats a un vehicle estacionat dins l'aparcament del sector Vista Alegre, el dia
20 d'agost de 2015.
Resolució 2016000859

18. Estimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per caiguda a
la via pública, c/ Bastiments núm. 4, el dia 18 d'abril de 2014
Resolució 2016000860

19. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, Avinguda Sant Francesc 16, que atribueix a defectes
en el paviment de la vorera, el dia 27 de maig de 2016.
Resolució 2016000861

20. Requerir a la UTE "PUNT VERD GIRONA, S.L." - E.I. BROT SERVEIS
INTEGRALS DE JARDINERIA, S.L., amb NIF núm. U55144075, perquè continuï
prestant els serveis de manteniment i treballs de jardineria del Parc de Domeny,
pel termini d'un mes a partir del dia 1 d'agost de 2016, i en tot cas fins a la
formalització del nou contracte.
Resolució 2016000862

21. Aprovar la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis de
neteja de l'escola Pericot, pavelló de Montfalgars i Centre Cívic Barri Vell,
establerts amb l'empresa "Eulen, S.A.".
Resolució 2016000863

22. Aprovar la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis
d'obertura, neteja i tancament dels lavabos públics municipals de Girona adscrits a
l'Àrea de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
Resolució 2016000864
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23. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del subministrament, instal·lació i
desmuntatge d'enllumenat ornamental nadalenc 2016 a la ciutat de Girona.
Resolució 2016000865

24. Aprovar l'increment del cost i certificació final de les obres del projecte de reforma
de la biblioteca de la Casa de Cultura, fase 1 (Lot 2, Instal·lacions).
Resolució 2016000866

25. Aprovar els preus contradictoris de les obres d'execució del carril bici dels carrers
Pedret i Sant Joan Bosco des dels jardins de Pedret fins al carrer Ramon Llull Lot 1, Obra civil.
Resolució 2016000867

26. Adjudicar el contracte de serveis de gestió de les còpies de seguretat dels
sistemes informàtics municipals.
Resolució 2016000868

27. Iniciar i aprovar l'expedient de subministrament, instal·lació, configuració i posta
en marxa d'un cinemòmetre per efecte Doppler destinat a mesurar velocitats
instantànies de vehicles a motor des d'un emplaçament fix i tres cabines de pal
per al seu allotjament i el manteniment preventiu.
Resolució 2016000869

28. Aprovar la resolució de la convocatòria "Ajuts als centres educatius per a
desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius del curs
2015/2016"
Resolució 2016000870

29. Atorgar una subvenció a l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la
Universitat de Girona com a col·laboració municipal a la Jornada Girobòtica del
curs 2015-2016.
Resolució 2016000871

30. Atorgar una subvenció a l'Associació El Racó dels Robotaires, com a col·laboració
municipal a l'organització de la competició RoboCat que es va dur a terme el dia
28 de maig de 2016.
Resolució 2016000872

31. Atorgar una subvenció a l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la
Universitat de Girona, per a la jornada Tecnorepte 2016.
Resolució 2016000873

32. Obra núm 20140664
Denegar la modificació de llicència d'obres per a reforma interior i de coberta a
plaça Catalunya, 25.
Resolució 2016000874

33. Obra núm 20160854
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge al carrer Mare de
Déu de Loreto, 7, bxs.
Pressupost: 42.150,46 euros Impost ICIO: 1.643,87 euros
Resolució 2016000875

34. Obra núm 20150915
Atorgar la modificació consistent en reforços estructurals a balcons de la llicència
atorgada a la societat Coincovi, SL, per a ampliació de planta tercera i construcció
d'aparcaments a planta soterrània a ronda Ferran Puig, 24.
Pressupost: 105.167,47 euros Impost ICIO: 4.101,53 euros
Resolució 2016000876

35. Obra núm 20160915
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Atorgar llicència d'obres a la societat Casa Ametller, SL per a reforma i ampliació
de local destinat a comerç alimentari al carrer Barcelona, 13, bxs. 1.
Pressupost: 60.317,78 euros Impost ICIO: 2.352,39 euros
Resolució 2016000877

36. Obra núm 20160902
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Mercaders, 6,
2n 2a.
Pressupost: 58.947,98 euros Impost ICIO: 2.298,97 euros
Resolució 2016000878

37. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a rehabilitació i ampliació d'edifici
plurifamiliar a la societat Meigma, SL al carrer Jaume Balmes, 4.
Resolució 2016000879

38. Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del Carrer Pruner.
Resolució 2016000880

39. Establir un conveni de col·laboració de mecenatge en espècies amb Asuni Soft
S.L.(iCreatia) per a la realització del Festival internacional de Mapping Girona
2016.
Resolució 2016000881

40. Establir un conveni de col·laboració - mecenatge en espècies amb
10DENCEHISPAHARD S.L.(CDmon) per a la realització del Festival internacional
de Mapping Girona 2016.
Resolució 2016000882

41. Establir un conveni de col·laboració amb l'empresa Anomes SARL(Millumin) per a
la realització del Festival internacional de Mapping Girona 2016.
Resolució 2016000883

42. Establir un conveni de col·laboració - mecenatge amb aportació econòmica amb
l'empresa The Gold Project S.L. (Joieria Fortià) per a la realització del Festival
internacional de Mapping Girona 2016.
Resolució 2016000884

43. Establir un conveni de col·laboració amb l'empresa GarageCube S.A. per a la
realització del Festival internacional de Mapping Girona 2016.
Resolució 2016000885

44. Aprovar l'aportació municipal a la Fundació Prudenci Bertrana, per a la celebració
de l'edició corresponent a l'any 2016 dels Premis Literaris de Girona.
Resolució 2016000886

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 2 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia
quinze de juliol de dos mil setze.
Girona, 15 de juliol de 2016
El secretari general

José Ignacio Araujo Gómez

-4-

