SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-nou 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,
Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convocats, la regidora Eva Palau Gil i el regidor
Cristobal Sánchez i Torreblanca.
S'incorpora a dos quarts i un minut de deu del matí, la regidora Elisabeth Riera i
Alemany.
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.
La senyora alcaldessa declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta
de la sessió anterior, de data 22 d'abril d'enguany (expedient núm. 2016008687), 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 l'alcaldessa.
1. Establir un conveni per a la cessió temporal en règim de comodat de
documentació de l'Ajuntament de Girona al Museu d'Art de Girona.
Resolució 2016000342

2. Acceptar el fons de Josep Maria Corredor i Pomés.
Resolució 2016000343

3. Acceptar la cessió d'un conjunt de cartes per integrar al fons Francesc Torres
Monsó.
Resolució 2016000344

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.

4. Aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació juvenil Batibull per a la
coordinació del pla d'integració del programa municipal de casals d'estiu 2016.
Resolució 2016000345

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
5. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa GIROROOMS, SL.
Resolució 2016000346

6. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Klaus Rademacher, S.L.
Resolució 2016000347

7. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I
SALUT MENTAL DE GIRONA I COMARQUES.
Resolució 2016000348

8. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa MINEA QUIMICA, SL.
Resolució 2016000349

9. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa GRUP EXCURSIONISTA I
ESPORTIU GIRONÍ GEIEG.
Resolució 2016000350

10. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa FRANCISCO OLLER, SA.
Resolució 2016000351

11. Aprovar l'annex 2 al 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 2016000352

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
12. Aprovar la certificació núm. 2 de 2016 corresponent al manteniment correctiu de
la xarxa pública de sanejament "en baixa" (clavegueram municipal).
Resolució 2016000353

13. Aprovar el conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut
pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l'Ajuntament
de Girona del període 2016 a 2018.
Resolució 2016000354

A proposta del regidor delegat de Cooperació.
14. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament en concepte de col·laboració

municipal al projecte 2937 - Campanya d'emergència. Resposta als efectes del
terratrèmol a l'equador: Fase de reconstrucció.
Resolució 2016000355

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
15. Canvi de titularitat parada núm.19 del mercat ambulant de marxants dissabte
Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2016000356

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
16. Prorrogar el contracte dels serveis auxiliars d'assentament del mercat de Can
Gibert del Pla.
Resolució 2016000357

17. Aprovar el conveni de col·laboració entre el centre educatiu ETECAM i
l'Ajuntament de Girona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
Resolució 2016000358

18. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per danys
al vehicle matrícula 5470DNN mentre es trobava estacionat al c/ Can Sureda, el
dia 22 d'abril de 2015.
Resolució 2016000359

19. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, c/ Josep M. Gironella, el dia 10 d'octubre de 2013.
Resolució 2016000360

20. Estimar la petició d'indemnització de la reclamació formulada per danys a
vehicle, en ocasió d'un trasllat efectuat per la grua municipal el dia 10 de febrer
de 2016.
Resolució 2016000361

21. Adjudicar el contracte dels serveis d'hostesses de relacions públiques amb motiu
de la celebració de la 61ª edició de "Girona, temps de flors 2016".
Resolució 2016000362

22. Aprovar la certificació final obres i incoació d'expedient pel pagament d'obres no
previstes en projecte executades i no aprovades prèviament.
Resolució 2016000363

23. Iniciar i aprovar l'expedient del contracte de serveis per a la realització del
"Programa operatiu per a l'activació socieconòmica i urbana dels barris de Santa
Eugènia, Can Gibert del Pla, Pont Major, sector de Sant Narcís i carrer del
Carme, a partir de la implantació d'activitats innovadores lligades al teixit
empresarial local".
Resolució 2016000364

24. Aprovar els preus contradictoris de les obres del pla de xoc de la Devesa per la
millora de la pavimentació i l'accessibilitat en el vial perimetral.
Resolució 2016000365

25. Adjudicar la contractació dels serveis de manteniment del software d'ORACLE.
Resolució 2016000366

26. Atorgar la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres
d'urbanització de la Rambla de Xavier Cugat - Fase 1. presentada per l'empresa
AGLOMERATS GIRONA, SA.
Resolució 2016000367

27. Iniciar i aprovar l'expedient de subministrament del rotor de la turbina de la planta
incineradora de Campdorà (Girona).
Resolució 2016000368

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
28. Resoldre la convocatòria 2016 per a la participació d'escoles bressol privades en
el projecte d'escolarització 0-3 anys de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000369

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
29. Obra núm 20160106
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació d'habitatge al carrer Torre Gironella,
25, bxs.
Pressupost: 35.803,81 euros Impost ICIO: 1.396,35 euros.
Resolució 2016000370

30. Obra núm 20160021
Atorgar llicència d'obres per a reforma de local sense ús i canvi d'ús a habitatge
al carrer Canonge Dorca, 14.
Pressupost: 75.310,52 euros Impost ICIO: 2.937,11 euros.
Resolució 2016000371

31. Obra núm 20151502
Atorgar llicència d'obres a la societat Euromercat Escudero, SL per a segregació
de finca al carrer Montnegre, 48.
Resolució 2016000372

32. Obra núm 20160387
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Creu, 32, 5è
B.
Pressupost: 39.741,31 euros Impost ICIO: 1.549,91 euros.
Resolució 2016000373

33. Obra núm 20160398
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació d'habitatge unifamiliar al carrer Narcís
Xifra i Masmitjà, 31, bxs.

Pressupost: 60.432,68 euros Impost ICIO: 2.356,87 euros.
Resolució 2016000374

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
34. Acceptar la donació, a través de l'establiment d'un conveni, d'un conjunt
d'objectes procedents de l'empresa Grobelàstic, SA a favor de l'Ajuntament de
Girona, i expressar al donant l'agraïment corporatiu.
Resolució 2016000375

35. Aprovar el conveni marc de col.laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'Associació Galeria d'Art Mestral.
Resolució 2016000376

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
36. Resolució d'aprovació de projectes i d'atorgament de subvencions en motiu de la
61ª Exposició de Girona, Temps de Flors 2016
Resolució 2016000377

37. Modificació de l'acord de Junta de Govern Local de 22 de maig de 2016
d'aprovació de projectes en motiu de la 61ª Exposició de Girona, Temps de Flors
2016, en quatre apartats.
Resolució 2016000378

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

