SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vuit d'abril de dos mil setze.
Essent un quart i sis 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, Ma. Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs Vàzquez, 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 Fulcarà.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Glòria Plana Yanes i la regidora i
regidors, Elisabeth Riera Alemany, 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 1 d'abril d'enguany (expedient núm. 2016007104), 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 de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
1. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona
pel desenvolupament d'una nova metodologia d'estudi de l'àmbit del delicte i les
infraccions administratives contra la civilitat i la convivència.
Resolució 2016000219

A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
2. Resoldre la convocatòria d'avantprojectes del Programa de Vacances 2016
Resolució 2016000220

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
3. Atorgament d'una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa ERNESTINA GARCIA
GARCIA.
Resolució 2016000221

4. Atorgament d'una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa FINQUES TREPAT
FONALLERAS, SL.
Resolució 2016000222

5. Atorgament d'una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa DISSENY TÈCNIC
DITECSA, SA.
Resolució 2016000223

6. Conveni de col·laboració entre Projectes Pla, 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 2016000224

7. Conveni de col·laboració entre INFORGEST Informàtica, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ/40/2015.
Resolució 2016000225

8. Conveni de col·laboració entre Esports Parra, SL i l'Ajuntament de Girona en el
marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ/40/2015.
Resolució 2016000226

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
9. Resoldre l'expedient sancionador número 2015016486 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000227

10. Resoldre l'expedient sancionador número 2015016490 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000228

11. Resoldre l'expedient sancionador número 2015019017 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000229

12. Resoldre l'expedient sancionador número 2015017997 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000230

13. Resoldre l'expedient sancionador número 2015016491 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000231

14. Resoldre l'expedient sancionador número 2015014861 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000232

15. Resoldre l'expedient sancionador número 2015014921 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Resolució 2016000233

16. Aprovació de la certificació núm. 1 de 2016 corresponent al manteniment
correctiu de la xarxa pública de sanejament "en baixa" (clavegueram municipal)
Resolució 2016000234

17. Pròrroga del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i El ADAD L'Encant,
SLU, per a la recollida de roba usada
Resolució 2016000235

18. Subvenció a l'entitat Equus Girona
Resolució 2016000236

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
19. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, l'Associació El Tirador de
cervesa artesana i l'Associació de Bars i Restaurants de la Plaça Independència i
corresponent autorització per a la segona Fira de la Cervesa Artesana
Resolució 2016000237

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
20. Convocar procés selectiu per al nomenament interí d'un/a funcionari/a de la sotsescala tècnica d'administració general, per prestar serveis al servei de
contractació i compres.
Resolució 2016000238

21. Estimar en part la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada
de caiguda a la via pública, Ronda Pare Claret, el dia 6 de novembre de 2013
Resolució 2016000239

22. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Santa Clara, el dia 15 de març de 2016
Resolució 2016000240

23. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda dins l'autobús línea 6, el dia 15 de març de 2016
Resolució 2016000241

24. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys ocasionats al vehicle de la seva propietat, matrícula 8739GNZ, com a
conseqüència de la caiguda de la branca d'un arbre mentre es trobava estacionat
a la zona d'aparcaments de les Ribes del Ter, el dia 16 de gener de 2016.
Resolució 2016000242

25. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, encreuament dels carrers Baldiri Reixach i Castell de
Peralada, el dia 9 de gener de 2016
Resolució 2016000243

26. Adjudicar la contractació conjunta d'elaboració del projecte executiu, inclosa
l'adequació del projecte bàsic i altres documents tècnics, corresponents a la
legalització de les instal·lacions elèctrica i de parallamps, i projecte d'activitats
per a l'obtenció de llicència ambiental, i d'execució de les obres per a la
construcció de la 1A fase del Pavelló esportiu PAV-2 a l'Escola Cassià Costal de
Girona.
Resolució 2016000244

27. Inici i aprovació de l'expedient de l'expedient de subministrament de material
fungible d'oficina
Resolució 2016000245

28. Adjudicació de la contractació de les obres de construcció del carril bicicleta sota
el viaducte del tren, des del pont de Pedret fins a la plaça Poeta Marquina.
Resolució 2016000246

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
29. Resolució de la Convocatòria "Activa el teu pati" adreçada a centres públics
d'educació infantil i primària de la ciutat de Girona per un import total de 9.000 €
Resolució 2016000247

30. Conveni de col·laboració per l'organització de la 19a edició de la cursa "10 Km de
Girona" Club Esportiu Esports Parra.
Resolució 2016000248

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
31. Obra núm 20160234
Atorgar llicència d'obres per a reforma i redistribució de dos habitatge existents
per a un habitatge al carrer Mare de Déu de Loreto, 23, 1r 2a.
Pressupost: 43.674,66 euros Impost ICIO: 1.703,31 euros
Resolució 2016000249

32. Obra núm 20160292
Atorgar llicència d'obres a la societat VISIONLAB, SA per a adequació de local
per a activitat d'òptica a Gran Via Jaume I, 56, bxs.
Pressupost: 64.026,78 euros Impost ICIO: 2.497,04 euros
Resolució 2016000250

33. Obra núm 20160263
Atorgar llicència d'obres a la societat Ferran Puig 22, SL per a reforç estructural
de forjat al carrer Força, 9, bxs.
Pressupost: 2.400,00 euros Impost ICIO: 93,60 euros
Resolució 2016000251

34. Obra núm 20160341
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Aragó, 41.
Pressupost: 12.870,50 euros Impost ICIO: 501,95 euros
Resolució 2016000252

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
35. Conveni patrocini Fundació Banc Sabadell - patrocinador MOT
Literatura Girona-Olot 2016.

Festival de

Resolució 2016000253

36. Conveni difusió amb Ràdio Espanya de Barcelona S.A. - Ràdio Girona-Ser MOT Festival de Literatura Girona-Olot 2016.
Resolució 2016000254

37. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Fundació
Auditori Palau de Congressos de Girona i Multi-Art Produccions, SL per a la
realització del Black Music Festival 2016.
Resolució 2016000255

38. Aprovació de les bases dels ajuts a la creació artística Girona Kreas
Resolució 2016000256

39. Desplegament durant el 2016 del conveni establert entre aquest ajuntament i
l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal per al disseny del cartell anunciador de
"GIRONA, TEMPS DE FLORS".
Resolució 2016000257

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.

