SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a quinze d'abril de dos mil setze.
Essent dos quarts menys 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 les tinentes i tinents d'alcalde, Sílvia Paneque
Sureda, Eduard Berloso i Ferrer, Glòria Plana i Yanes, 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 i Fulcarà.
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 8 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. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat
Salesians Sant Jordi PES Girona, per a la realització del projecte "Accedeix",
dins del marc del Pla Educació i Convivència de Santa Eugènia i Sant Narcís,
durant el període de l'1 de gener al 31 d'agost de 2016.
Resolució 2016000258

2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de
Veïns de Santa Eugènia de Ter, per al desenvolupament d'actuacions del Pla
d'Educació i Convivència durant el període l'1 de febrer al 31 de desembre de
2016.
Resolució 2016000259

3. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència competitiva a
l'Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter, per col·laborar en les cinquenes
jornades del Banc del Temps de Girona.
Resolució 2016000260

4. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Privada Resilis per a la realització de la formació i dinamització ofimàtica en el

Sector Est de la ciutat de Girona, des del Centre Cívic Onyar, per al període de
l'1 de gener al 31 de desembre de 2016.
Resolució 2016000261

5. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions en
règim de concurrència competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent
gran de la ciutat de Girona per a l'any 2016.
Resolució 2016000262

6. Establir una addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la
Fundació Obra Social Comunitària de Bellvitge (OSCOBE), per al
desenvolupament del Projecte Àmbar 2016, en el marc de la subvenció "Salut i
Crisi" de Dipsalut, per al període de l'1 de gener al 15 de novembre de 2016.
Resolució 2016000263

7. Establir una addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'Associació per l'Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS) per al desenvolupament
del Projecte Àmbar 2016, en el marc de la subvenció "Salut i Crisi" de Dipsalut,
per al període de l'1 de gener al 15 de novembre de 2016.
Resolució 2016000264

8. Establir un conveni de col·laboració amb la Fundació Servei Gironí de Pedagogia
Social - SER.GI per al desplegament del projecte d'intermediació en matèria
d'habitatge i la gestió de la borsa d'habitatge per al lloguer social en el municipi
de Girona, pel període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016.
Resolució 2016000265

A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
9. Aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació juvenil Batibull per a la
funció de suport a les entitats organitzadores en la gestió dels casals d'estiu
inclosos al programa municipal.
Resolució 2016000266

10. Aprovar la convocatòria i bases específiques de subvencions a entitats juvenils i
d'educació en el lleure per a projectes i funcionament ordinari per a l'any 2016.
Resolució 2016000267

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
11. Aprovar la destinació pressupostària per al 2016 del conveni amb l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Girona (AVPCGi).
Resolució 2016000268

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
12. Aprovar la proposta de conveni de col.laboració entre l'Administració General de
l'Estat i l'Ajuntament de Girona per l'establiment d'un Punt d'Atenció a
l'Emprenedor (PAE) al servei Girona Emprèn.

Resolució 2016000269

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
13. Prorrogar el servei de Mútua per cobrir les contingències d'accidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social, fins a l'entrada en vigor de la
norma per la qual s'actualitza el règim jurídic de les mútues.
Resolució 2016000270

14. Resoldre l'expedient disciplinari incoat a un funcionari municipal.
Resolució 2016000271

15. Convocar 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 2016000272

16. Aprovar i exposar la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques 2016.
Resolució 2016000273

17. Iniciar i aprovar l'expedient, aprovar el plec de clàusules del servei de
manteniment de l'aplicació informàtica de Gestió del Patrimoni i convidar a
l'empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, SLU.
Resolució 2016000274

18. Prorrogar el contracte de subministrament d'uniformitat, calçat, complements i
equipaments especials per a la Policia Municipal pel període d'un any a partir del
17 d'abril de 2016.
Resolució 2016000275

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
19. Efectuar una aportació econòmica a l'equip que participa en la prova esportiva de
bicicleta de muntanya, TITAN DESSERT 2016.
Resolució 2016000276

20. Establir un conveni de col·laboració amb la Fundació Oxfam Intermón per
l'organització de la 6a. edició del Trailwalker Girona 2016.
Resolució 2016000277

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
21. Corregir l'errada material continguda en la memòria del projecte anomenat
Passallís de l'Onyar, a l'alçada de l'escola Sagrada Família, aprovat
definitivament per acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de desembre de
2015.
Resolució 2016000278

22. Obra núm 20160304
Atorgar llicència d'obres al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per a

reforma interior de local per a nova seu del Col·legi de Psicologia de Catalunya a
passatge Farinera Teixidor, 1.
Pressupost: 75.181,94 euros Impost ICIO: 2.932,10 euros
Resolució 2016000279

23. Obra núm 20160311
Atorgar llicència d'obres per a ampliació de garatge al carrer Abat Escarré, 27-B.
Pressupost: 5.649,35 euros Impost ICIO: 220,32 euros.
Resolució 2016000280

24. Obra núm 20160350
Atorgar llicència d'obres a la societat Giroconsultors, SLU per a reforma interior
d'oficines al carrer Ultònia, 9, 1r 4a.
Pressupost: 53.207,89 euros Impost ICIO: 2.075,11 euros.
Resolució 2016000281

25. Obra núm 20160360
Atorgar llicència d'obres a la societat Inmobles Quintana, SA per a reforma i
canvi d'ús d'oficina a habitatge al carrer Sèquia, 20, 4t 4a.
Pressupost: 47.311,85 euros Impost ICIO: 1.845,16 euros.
Resolució 2016000282

26. Obra núm 20150711
Atorgar modificació de la llicència d'obres atorgada per a adequació i
enjardinament d'espais lliures de parcel·la a ronda Peius Pascual i Carbó, 3.
Pressupost: 1.074,00 euros Impost ICIO: 41,89 euros.
Resolució 2016000283

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
27. Aprovar una aportació en concepte de suport municipal al Festival de Llucifers i
Satanassos.
Resolució 2016000284

28. Atorgar una subvenció amb destí a la celebració del concert "Nadales de la
Catedral de Girona del Segle XVIII".
Resolució 2016000285

29. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i els Amics de
la Sardana Terranostra per a la programació d'activitats del 2016.
Resolució 2016000286

30. Atorgar una subvenció amb destí a la realització de l'activitat Avant Mutek.
Resolució 2016000287

31. Aprovar l'addenda de modificació del conveni de col.laboració entre el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural i l'Ajuntament de Girona per a la programació d'activitats del
Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona, per a l'any 2015.
Resolució 2016000288

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
32. Aprovar les bases i la convocatòria del concurs internacional de projectes
mapping de Girona 2016.
Resolució 2016000289

33. Aprovar la convocatòria 2016 d'ajuts a la creació artística Girona Kreas.
Resolució 2016000290

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
34. Iniciar els tràmits de resolució del contracte d'obres de la primera fase de
rehabilitació de la Central del Molí per a Espai Cívic / Gent Gran de Barri Vell /
Mercadal.
Resolució 2016000291

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

