SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-tres de març de dos mil setze.
Essent un quart de dotze 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 la tinenta i tinents d'alcalde, Eduard Berloso i Ferrer, 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 i Gil i el
regidor Cristobal Sánchez i Torreblanca.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Sílvia Paneque Sureda, Glòria Plana
Yanes i Isabel Muradàs i Vázquez.
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 18 de març d'enguany (expedient núm. 2016005652),
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'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
1. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa INFORGEST INFORMÀTICA,
S.L.
Resolució 2016000177

2. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa AUTO TALLER ALCALÀ, SL.
Resolució 2016000178

Aprovada per quatre vots a favor de la presidenta, Marta Madrenas i Mir, de la
tinenta i tinents d'alcalde, Eduard Berloso i Ferrer, Ma. Àngels Planas i Crous i
Carles Ribas i Gironès, i una abstenció del tinent d'alcalde Joan Alcalà i
Quiñones, d'acord amb l'article 28.2.a), de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Establir un conveni de formació entre la Unió d'Empresaris de la Construcció i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.

FOJ/40/2015.
Resolució 2016000179

4. Establir un conveni de formació entre INDOCLIMA 2006, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ/40/2015.
Resolució 2016000180

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Salut.
5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'associació
XaropClown, per dur a terme activitats de sensibilització en valors i solidaritat per
als infants.
Resolució 2016000181

6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Agrupació per a la realització d'actuacions de promoció de la salut a la ciutat.
Resolució 2016000182

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
7. Autoritzar el canvi de titularitat parades núm. 10 i 11 del Mercat Municipal
d'Abastaments.
Resolució 2016000183

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
8. Canvi de nom d' "EMTE SERVICE, S.A.U." per "COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, S.A.", del contracte dels serveis de manteniment de les
instal·lacions i sistemes tècnics instal·lats a les oficines municipals de la Plaça
del Vi i carrer Ciutadans.
Resolució 2016000184

9. Canvi de nom d' "EMTE SERVICE, S.A.U." per "COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, S.A.", del contracte dels serveis de manteniment dels sistemes
de climatització i d'aigua sanitària en els edificis municipals, corresponents al Lot
3 (centres administratius, socials i culturals).
Resolució 2016000185

10. Prorrogar el contracte de subministrament de material elèctric d'enllumenat i de
lampisteria per a la brigada municipal de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000186

11. Prorrogar el contracte dels serveis per eliminar la contaminació visual mitjançant
l'extracció de pintades, publicitat i altres elements adherits a les façanes i altres
paraments verticals de les construccions públiques i privades, així com als
paviments i carrers i elements del mobiliari urbà.
Resolució 2016000187

12. Modificar el contracte dels serveis de neteja i desinfecció del Mercat Municipal
d'Abastaments i del Mercat de Majoristes de fruites i verdures (Mercagirona).
Incorporció del servei el divendres al Mercat Municipal d'Abastaments.
Resolució 2016000188

13. Modificar el contracte de serveis de manteniment de la climatització i d'aigua
sanitària dels edificis municipals inclosos en el LOT 2 (incorporció edificis).
Resolució 2016000189

14. Prorrogar el contracte dels serveis de manteniment preventiu de la xarxa
d'enllumenat públic del municipi de Girona, pel període de 1 d'abril de 2016 i fins
el 31 de març de 2017.
Resolució 2016000190

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda patida a l'interior de l'autobús urbà de la Linea 5, el dia 11 de març
de 2016.
Resolució 2016000191

16. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial derivada de caiguda a la via
pública, c/ Joan Maragall, el dia 20 de gener de 2015.
Resolució 2016000192

17. Acceptar la sol.licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres del projecte
de reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura, fase 1 (Lot 2, instal.lacions).
Resolució 2016000193

18. Adjudicar la contractació de les obres del pla de xoc de la Devesa per la millora
de la pavimentació i l'accessibilitat en el vial perimetral.
Resolució 2016000194

19. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres d'execució del carril
bicicleta dels carrers Pedret i Sant Joan Bosco des dels jardins de Pedret fins al
carrer Ramon Llull.
Resolució 2016000195

20. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament de
combustible i serveis addicionals per a vehicles i maquinària de l'Ajuntament de
Girona.
Resolució 2016000196

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
21. Obra núm 20130775
Atorgar modificació de llicència a la societat Busquets i Bou, SC per a canvi d'ús
de l'entitat 3r 3a de despatx a habitatge i la supressió de l'entitat 4t 2a per a
l'ampliació de l'habitatge del 4t 1a així com canvis de distribució interior al carrer
Força, 1.
Pressupost: 3.888,18 euros Impost ICIO: 151,64 euros.
Resolució 2016000197

22. Obra núm 20150597
Atorgar llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya - Departament de Territori
i Sostenibilitat per a construcció de nova estació d'autobusos a plaça Europa.
Pressupost: 6.944.516,73 euros Impost ICIO: 270.836,15 euros
Resolució 2016000198

23. Obra núm 20151385
Autoritzar la transmissió de llicència d'obres atorgada a la societat Coincovi, SL
per a rehabilitació parcial d'edifici plurifamiliar a ronda Ferran Puig, 24.
Resolució 2016000199

24. Obra núm 20160281
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'elevador vertical amb estructura
autoportant a pujada Creu de Palau, 60, bxs.
Pressupost: 15.000,00 euros Impost ICIO: 585,00 euros.
Resolució 2016000200

25. Obra núm 20160277
Atorgar llicència per a segregació de finca al carrer Sant Salvador d'Horta, 5.
Resolució 2016000201

26. Obra núm 20160235
Atorgar llicència d'obres a la societat Tecoman 98, SL per a realització de
sondejos en parcel·la privada (Estació de Servei) a la carretera Santa Coloma,
17.
Pressupost: 3.414,50 euros Impost ICIO: 133,17 euros.
Resolució 2016000202

27. Obra núm 20111313
Atorgar a la societat Pere Quera, SA pròrroga de llicència d'obres per a reforma
de planta baixa i planta primera d'edifici existent al carrer Cort Reial, 21, bxs. 1.
Resolució 2016000203

28. Aprovar amb caràcter previ el projecte d'obres de rehabilitació de l'edificació
"Can Lliure" per a habitatge unifamiliar a disseminat SANT DANIEL, 51.
Resolució 2016000204

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

