SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA SIS DE
MAIG DE DOS MIL SETZE

A la Ciutat de Girona, a sis de maig 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 la primera tinenta d'alcalde Sílvia
Paneque i Sureda, i trobant-se presents les tinentes i tinents d'alcalde, Eduard
Berloso i Ferrer, Glòria Plana i Yanes, Ma. Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i
Vázquez, 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, Narcís Sastre Fulcarà i Manuel Martín
Vertedor.
Excusa la seva absència, l'alcaldessa Marta Madrenas i Mir.
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 primera tinenta d'alcalde, senyora Sílvia Paneque i Sureda, declara obert l'acte, i
pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 29 d'abril
d'enguany, 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'Associació
per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat - AASS, per al desenvolupament
d'activitats del Pla Integrant Accions, en el marc del Programa d'Acció
Comunitària Integral del sector Est de la ciutat de Girona, per a l'any 2016.
Resolució 2016000379

2. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de 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 2016000380

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
3. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa SAYOLS ADVOCATS, SLU.
Resolució 2016000381

4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa COMERCIAL MECANO
TOLDO, SLU.
Resolució 2016000382

5. 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 2016000383

6. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa OHL SERVICIOS INGESAN,
S.A.
Resolució 2016000384

7. Establir un conveni de col·laboració entre l'Assessoria Girona, SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000385

8. Establir un conveni de col·laboració entre Productes Artesans Pere Rigau, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000386

9. Establir un conveni de col·laboració entre Mania On Line, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ/40/2015.
Resolució 2016000387

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
10. Resoldre l'expedient sancionador número 2015018436 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000388

11. Resoldre l'expedient sancionador número 2016000163 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000389

12. Resoldre l'expedient sancionador número 2016000161 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000390

13. Resoldre l'expedient sancionador número 2016003653 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000391

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.

14. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació Amics de la Girona Antiga i
l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000392

15. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació Amics de les Flors de
Girona i l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000393

16. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació Floral de Girona i
l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000394

17. Aprovar la despesa en relació a la col·laboració a la 61a Exposició de Flors,
Monuments Patis i Jardins de Girona de Girona Temps de Flors 2016.
Resolució 2016000395

18. Aprovar el conveni de patrocini entre el Patronat de Turisme Costa Brava Girona
i l'Ajuntament de Girona per la 61a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2016000396

19. Aprovar el conveni de patrocini entre el Banc Sabadell i l'Ajuntament de Girona
per la 61a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2016000397

20. Aprovar el conveni de patrocini entre CaixaBank i l'Ajuntament de Girona per la
61a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2016000398

21. Aprovar el conveni de patrocini entre la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona i l'Ajuntament de Girona per la 61a edició de "Girona,
Temps de Flors".
Resolució 2016000399

22. Resolució d'aprovació de projectes i d'atorgament de subvencions en motiu de la
61ª Exposició de Girona, Temps de Flors 2016.
Resolució 2016000400

23. Aprovar el conveni de patrocini entre la Fundació Mutua General de Catalunya i
l'Ajuntament de Girona per la 61a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2016000401

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
24. No acceptar la sol.licitud de pròrroga pel lot 1 dels serveis d'atenció directa als
joves a desenvolupar en diferents equipaments municipals de la ciutat de Girona,
presentada per "Suara Serveis, SCCL".
Resolució 2016000402

25. No acceptar la sol.licitud de pròrroga pel lot 1 dels serveis de desplegament del
programa de centres oberts a diferents sectors de la ciutat de Girona, presentada
per "Suara Serveis, SCCL".

Resolució 2016000403

26. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (restauració del mural de
terracota de l'edifici situat a la plaça Poeta Marquina, 10).
Resolució 2016000404

27. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la façana
de la finca situada al carrer Claveria, 8).
Resolució 2016000405

28. Donar a conèixer l'informe sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Resolució 2016000406

29. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació per danys
al vehicle matrícula 9751GJG, mentre circulava entre el carrer Josep M. Gironella
i el Passeig d'Olot, que atribueix a l'existència d'un tronc tallat.
Resolució 2016000407

30. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Juli Garreta, el dia 20 d'octubre de 2014.
Resolució 2016000408

31. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, c/ Acàcia, el dia 15 de maig de 2015.
Resolució 2016000409

32. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per danys
al vehicle matrícula 3506JCH, per col·lisió amb una pilona de dimensions
reduïdes situada al c/ Castell de Solterra, 6, el dia 28 de març de 2015.
Resolució 2016000410

33. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys derivats circulant amb autobus urbà, línea 1, el dia 4 d'abril de 2016.
Resolució 2016000411

34. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Joan Maragall 26, que atribueix a l'existència d'un
escocell sense arbre, el dia 18 d'abril de 2016
Resolució 2016000412

35. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública, aparcament de Pedret, que atribueix a defectes en
el paviment, el dia 18 d'abril de 2016.
Resolució 2016000413

36. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública, cruïlla c/ Canonge Dorca amb c/ Porvenir,
el dia 27 d'octubre de 2015, que atribueix a defectes en el paviment.
Resolució 2016000414

37. Excloure les ofertes presentades i declarar desert el LOT 2 de la licitació del
contracte d'obres d'execució del carril bicicleta dels carrers Pedret i Sant Joan

Bosco des dels jardins de Pedret fins al carrer Ramon Llull.
Resolució 2016000415

38. Modificar el contracte dels serveis d'obertura, neteja i tancament dels lavabos
públics municipals de Girona, adscrits a l'Àrea de Sostenibilitat i Atenció
Ciutadana.
Resolució 2016000416

39. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa de les obres de millora
de la pavimentació de diversos carrers de la ciutat de Girona, per a l'any 2016.
Resolució 2016000417

40. Iniciar i aprovar l'expedient del contracte de serveis de direcció tècnica del Parc
de la Devesa de Girona.
Resolució 2016000418

41. Resoldre el 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 2016000419

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
42. Obra núm 20160065
Atorgar llicència d'obres a Union de Iglesias Cristianas Adventistas del séptimo
día per a reforma de local per a centre de culte al carrer Enric Claudi Girbal, 15.
Pressupost: 62.331,94 euros Impost ICIO: 2.430,95 euros.
Resolució 2016000420

43. Obra núm 20160366
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Puigsacalm, 68.
Pressupost: 12.600,00 euros Impost ICIO: 491,40 euros
Resolució 2016000421

44. Obra núm 20160230
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestle España, SA per a instal·lació de
nova línia L1 d'extracció de cafè soluble a la fàbrica Nestlé a la carretera Antiga
d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 1.296.109,00 euros Impost ICIO: 50.548,25 euros
Resolució 2016000422

45. Obra núm 20160075
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar en filera al
carrer Josep Maria Corredor, 8.
Pressupost: 127.014,61 euros Impost ICIO: 4.953,57 euros
Resolució 2016000423

46. Atorgar la llicència municipal ambiental de canvi de titular i modificació no
substancial relativa a una activitat de clínica situada al carrer Heroïnes de Santa
Bàrbara, 6.
Resolució 2016000424

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
47. Acceptar la donació, a través de l'establiment d'un conveni, d'una obra d'art d'una
particular a favor de l'Ajuntament de Girona, i expressar a la donant l'agraïment
corporatiu.
Resolució 2016000425

48. Aprovar la concessió d'una subvenció a l'Associació Cultural Fang pel projecte La
Volta de Sant Narcís 2016.
Resolució 2016000426

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.
49. Aprovar el conveni de patrocini entre Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) i
l'Ajuntament de Girona per la 61a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2016000427

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
50. Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2016, corresponent
al contracte d'obres del pla de xoc de la Devesa per la millora de la pavimentació
i l'accessibilitat en el vial perimetral.
Resolució 2016000428

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

