SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-DOS
D'ABRIL DE DOS MIL SETZE

A la Ciutat de Girona, a vint-i-dos d'abril de dos mil setze.
Essent un quart i vuit minuts de deu del matí a la Casa Consistorial, es constitueix la
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona per celebrar sessió ordinària i en
primera convocatòria, sota la presidència de l'alcaldessa Marta Madrenas i Mir, i
trobant-se presents les tinentes i tinents d'alcalde, Sílvia Paneque Sureda, Eduard
Berloso i Ferrer, Glòria Plana i Yanes, Ma. Àngels Planas i Crous, Joan Alcalà i
Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convocats, la regidora Eva Palau Gil i els
regidors Cristobal Sánchez i Torreblanca i Narcís Sastre i Fulcarà.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vázquez, la regidora
Elisabeth Riera Alemany i els regidors Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín
Vertedor.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. Es troba present
l'interventor Carles Merino Pons.
Comprovada l'existència de quòrum necessari per a la constitució de la Junta de
Govern Local, la senyora presidenta dóna per obert l'acte i es procedeix a tractar els
punts de l'ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
La senyora alcaldessa declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta
de la sessió anterior, de data 15 d'abril d'enguany (expedient 2016007851), 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 la regidora delegada de Dinamització del Territori.
1. Aprovar les bases específiques i convocatòria de subvencions per a
l'organització de festes majors i carnestoltes per al 2016.
Resolució 2016000292

2. Aprovar un conveni de col·laboració econòmica amb la Junta de Confraries de
Setmana Santa de Girona.
Resolució 2016000293

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
3. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa ILUNION BUGADERIES DE
CATALUNYA, S.A.
Resolució 2016000294

4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa DÚPLEX RESTAURANT, SL.
Resolució 2016000295

5. Aprovar l'import total dels incentius per a les persones joves participants en el
programa "Joves per l'Ocupació 2015", exp. SOC001/15/00037 pel període
comprès des de febrer a maig de 2016.
Resolució 2016000296

6. Establir un conveni de col·laboració entre Grup Sanejament Porcí Girona i
l'Ajuntament de Girona per a la contractació de persones amb la finalitat de
fomentar i desenvolupar l'economia i l'ocupació en el marc del Pla de Mesures
Ocupacionals Girona Actua.
Resolució 2016000297

7. Establir un conveni de col·laboració entre Construccions Teixidor Pagès, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000298

8. Establir un conveni de col·laboració entre un particular i l'Ajuntament de Girona
en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ/40/2015.
Resolució 2016000299

9. Establir un conveni de col·laboració entre Tina Neteges, SL i l'Ajuntament de
Girona per a la contractació de persones amb la finalitat de fomentar i
desenvolupar l'economia i l'ocupació en el marc del Pla de Mesures
Ocupacionals Girona Actua.
Resolució 2016000300

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà.
10. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Caiac i Natura pel desenvolupament d'activitats lúdiques al parc de les ribes del
Ter.
Resolució 2016000301

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
11. Autoritzar el canvi de titularitat parada núm. 4 del Mercat de Majoristes de Fruita i
Verdura de Girona-MercaGirona.
Resolució 2016000302

12. Autoritzar el canvi de titularitat parades núm. 85, 86 i 87 del Mercat Municipal
d'Abastaments.
Resolució 2016000303

13. Resolució d'aprovació de projectes i d'atorgament de subvencions en motiu de la
61ª Exposició de Girona, Temps de Flors 2016 (expedient 2016008030 -

proposta 2016010230).
Resolució 2016000304

14. Resolució d'aprovació de projectes i d'atorgament de subvencions en motiu de la
61ª Exposició de Girona, Temps de Flors 2016 (expedient 2016008407 proposta 2016010240).
Resolució 2016000305

15. Autoritzar la realització d'exposicions florals en motiu de la 61ª Exposició Girona,
Temps de Flors 2016, amb despeses a càrrec de l'Ajuntament de Girona
(expedient 2016007717 - proposta 2016010242).
Resolució 2016000306

16. Autoritzar la realització d'exposicions florals en motiu de la 61ª Exposició Girona,
Temps de Flors 2016 (expedient 2016007722 - proposta 2016010246).
Resolució 2016000307

17. Autoritzar la realització d'exposicions florals en motiu de la 61ª Exposició Girona,
Temps de Flors 2016 (expedient 2016007722 - proposta 2016010248).
Resolució 2016000308

18. Resolució d'aprovació de projectes i d'atorgament de subvencions en motiu de la
61ª Exposició de Girona, Temps de Flors 2016 (expedient 2016007241 proposta 2016010268).
Resolució 2016000309

19. Autoritzar la realització d'exposicions florals en motiu de la 61ª Exposició Girona,
Temps de Flors 2016, amb despeses a càrrec de l'Ajuntament de Girona
(expedient 2016007717 - proposta 2016010270).
Resolució 2016000310

20. Autoritzar la realització d'exposicions florals en motiu de la 61ª Exposició Girona,
Temps de Flors 2016 (expedient 2016007722 - proposta 2016010271).
Resolució 2016000311

21. Autoritzar la realització d'exposicions florals en motiu de la 61ª Exposició Girona,
Temps de Flors 2016, amb despeses a càrrec de l'Ajuntament de Girona
(expedient 2016007717 - proposta 2016010425).
Resolució 2016000312

22. Resolució d'aprovació de projectes i d'atorgament de subvencions en motiu de la
61ª Exposició de Girona, Temps de Flors 2016 (expedent 2016008870 - proposta
2016010433).
Resolució 2016000313

23. Autoritzar la realització d'exposicions florals en motiu de la 61ª Exposició Girona,
Temps de Flors 2016 (expedient 2016007722 - proposta 2016010440).
Resolució 2016000314

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.

24. Prorrogar l'autorització administrativa temporal per regentar i explotar l'espai
destinat a cafeteria de l'Espai Marfà.
Resolució 2016000315

25. Autoritzar una comissió de serveis a un funcionari municipal.
Resolució 2016000316

26. Convocar procés selectiu per a a contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
grau superior - psicòleg/psicòloga.
Resolució 2016000317

27. Modificar la composició del tribunal qualificador del procés selectiu per a la
contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a d'imatge i disseny per prestar els
seus serveis a l'Oficina de Comunicació Municipal.
Resolució 2016000318

28. Aplicació parcial fons contingència exercici 2016.
Resolució 2016000319

29. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle que s'imputen a treballs de jardineria que es realitzaven mentre
es trobava estacionat al c/ Adri, el dia 27 de juny de 2014.
Resolució 2016000320

30. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Barcelona, el dia 26 de març de 2016.
Resolució 2016000321

31. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Barcelona encreuament amb c/ Emili Grahit, el dia
19 d'octubre de 2015, que atribueix a l'existència de castanyes.
Resolució 2016000322

32. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, sector de la Devesa, el dia 22 de març de 2016, que
atribueix a deficiències en el paviment.
Resolució 2016000323

33. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per accident en motocicleta al c/ Migdia, el dia 3 de novembre de 2015, que
atribueix a l'existència de fulles a la calçada.
Resolució 2016000324

34. Iniciar i aprovar l'expedient de la contractació de la venda com a ferralla dels
vehicles declarats com a fora d'ús i que estan ingressats al dipòsit municipal de
l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000325

35. Iniciar i aprovar l'expedient, aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, aprovar la despesa i convocar la licitació
dels serveis de gestió de les còpies de seguretat dels sistemes informàtics
municipals.

Resolució 2016000326

36. Adjudicar el subministrament de material fungible d'oficina i d'informàtica, lot 2.
Resolució 2016000327

37. Adjudicació del contracte dels serveis associats per poder realitzar una consulta
sobre els Pressupostos Participats dels barris 2016 mitjançant una plataforma de
vot electrònic en la propera consulta ciutadana.
Resolució 2016000328

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
38. Atorgar una subvenció al projecte de composició floral realitzat pels grups d'aules
d'acollida dels centres educatius de la ciutat, per participar al "Temps de flors"
Resolució 2016000329

39. Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Universitat
de Girona i la Fundació Girona, Universitat i Futur, pel desenvolupament del
projecte Rossinyol.
Resolució 2016000330

40. Aprovar els preus públics de les escoles bressol municipals pel curs 2016-2017.
Resolució 2016000331

41. Resoldre la convocatòria d'ajuts per a participar en curses solidàries TRAILWALKER GIRONA 2016.
Resolució 2016000332

42. Realitzar una aportació econòmica per l'activitat "Girona MTB Challenge" 2016.
Resolució 2016000333

43. Realitzar una aportació econòmica a Gioutdoor Cross Outdoors SL, per la
col·laboració en l'activitat "The PIRINEXUS 360 Challenge".
Resolució 2016000334

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
44. Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu del projecte de
reparcel.lació del sector Mas Masó.
Resolució 2016000335

45. Obra núm 20160003
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Aneto, 3 2n
Pressupost: 10.350,55 euros Impost ICIO: 403,67 euros.
Resolució 2016000336

46. Obra núm 20160320
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Pou de la Torre, 20.
Pressupost: 200.352,47 euros Impost ICIO: 7.813,75 euros.
Resolució 2016000337

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
47. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Mirut
Produccions, SL, per a la realització del Festival Plot.
Resolució 2016000338

48. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Fundació
Auditori Palau de Congressos de Girona i De-De-Ema Visual, SL, per a
l'organització del Girona a Cappella Festival 2016.
Resolució 2016000339

49. Aprovar el conveni de col·laboració establert entre l'Ajuntament, la Fundació
Auditori Palau de Congressos i Pascual Arts Music SLU, per a la realització del
Festival Strenes.
Resolució 2016000340

50. Conveni entre l'Ajuntament de Girona i un particular per a la donació d'una obra
d'art produïda pel Bòlit, Centre d'Art Contemporani.
Resolució 2016000341

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quarts menys cinc minuts de deu del matí.

