SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a u d'abril de dos mil setze.
Essent un quart i cinc 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 la tinenta 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, els regidors Cristobal Sánchez i
Torreblanca i Narcís Sastre Fulcarà.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde 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.
El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 23 de març d'enguany (expedient 2016005896) 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. Establir un conveni de col·laboració entre Rosa Vila, SLU 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 2016000205

2. Establir un conveni de col·laboració entre el WERKHAUS, SL SCS i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000206

3. Establir un conveni de col·laboració entre la Fundació Festival de Cinema de
Girona i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a
Joves, exp. FOJ/40/2015.
Resolució 2016000207

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
4. Aprovar la factura pel concepte de 7a. certificació de l'any 2015, corresponent al
manteniment correctiu de la xarxa pública de sanejament "en baixa"
(clavegueram municipal).
Resolució 2016000208

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
5. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda al mercat municipal d'abastaments el dia 14 de novembre de 2014.
Resolució 2016000209

6. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, zona de l'estació de Girona, el dia 23 de juny de
2015, que atribueix a defectes en el paviment
Resolució 2016000210

7. Iniciar i aprovar l'expedient de subministrament per arrendament amb opció de
compra de tres turismes, transformats, condicionats i equipats, per a ús policial.
Resolució 2016000211

8. Declarar el lot 1 de la licitació del subministrament de material fungible d'oficina i
d'informàtica com a desert.
Resolució 2016000212

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
9. Obra núm 20151588
Denegar la sol·licitud de llicència d'obres a la societat Girotramic, SL per a
projecte de parcel·lació al carrer 11 de Setembre, 25.
Resolució 2016000213

10. Obra núm 20150755
Denegar la modificació de llicència d'obres atorgada per a construcció
d'habitatge unifamiliar al carrer Pou de la Torre, 18.
Resolució 2016000214

11. Obra núm 20160279
Atorgar llicència d'obres a la societat Bonlloc 2000 CRP, SL per a construcció de
piscina i terrassa en un habitatge unifamiliar adossat al carrer Xavier
Montsalvatge, 13.
Pressupost: 19.652,69 euros Impost ICIO: 766,45 euros
Resolució 2016000215

12. Obra núm 20160282
Atorgar llicència d'obres a la Fundació Princesa de Girona per a reforma interior
per a activitat d'oficines al carrer Juli Garreta, 1, 1r A.
Pressupost: 80.262,43 euros Impost ICIO: 3.130,23 euros.
Resolució 2016000216

13. Obra núm 20100442
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Mas Cebrià, SL per a
rehabilitació d'edifici a pujada Sant Domènec, 10.
Resolució 2016000217

14. Aprovar el projecte d'obres de millora de la pavimentació de diversos carrers de
la ciutat de Girona, per a l'any 2016.
Resolució 2016000218

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

