SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a tretze 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 l'alcaldessa Marta Madrenas i Mir, 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 i Manuel Martín Vertedor.
Excusen la seva absència els regidors Narcís Sastre Fulcarà i Joaquim Rodríguez
Vidal i la regidora Elisabeth Riera Alemany.
S'incorpora a dos quarts menys sis minuts de deu del matí, la tinenta d'alcalde Sílvia
Paneque i Sureda.
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 6 de maig d'enguany (expedient núm. 2016010165), 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 d'una
fotografia del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona
al Museu d'Art de Girona.
Resolució 2016000429

2. Col·laborar en l'edició de l'obra guanyadora del Premi Ferrater Mora, convocat
per la Universitat de Girona.
Resolució 2016000430

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
3. Aprovar les condicions d'adjudicació, instal·lació i gestió de les parades de
venda de menjars i begudes a l'espai de La Copa durant les Fires de Sant Narcís

2016 a entitats de la ciutat de Girona.
Resolució 2016000431

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
4. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l'Ajuntament de Girona en matèria de seguretat viària i els seus annexos.
Resolució 2016000432

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 MIQUEL PUJADAS JORDÀ.
Resolució 2016000433

6. Conveni de col·laboració entre Músics de Girona, SCCL 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 2016000434

7. Conveni de col·laboració entre Comercial COALCI, 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 2016000435

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
8. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència a la Fundació
Oxfam Intermón per la realització de la vuitena edició de la Cantata per la Pau,
UAP 2016.
Resolució 2016000436

9. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència competitiva a
l'Associació Cedre per a l'organització del Fòrum Social Català a Girona.
Resolució 2016000437

A proposta de la regidora delegada de Salut.
10. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència a la Fundació
Oncolliga Girona per la realització de la campanya del dia mundial sense tabac.
Resolució 2016000438

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
11. Aprovar les bases reguladores dels ajuts Aixequem Persianes.
Resolució 2016000439

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
12. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2016.
Resolució 2016000440

13. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, Rambla Llibertat, el dia 18 d'octubre de 2015.
Resolució 2016000441

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a la teulada de l'immoble núm. 14 a la plaça de l'Assumpció.
Resolució 2016000442

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a l'interior del mercat d'Abastaments, el dia 26 d'abril de 2016, que
atribueix a l'existència de restes de peix.
Resolució 2016000443

16. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per accident amb la motocicleta 8834HSX, mentre circulava pel carrer de la
Rutlla, el dia 9 d'octubre de 2015, que atribueix a una taca de gasoil a la calçada.
Resolució 2016000444

17. Acceptar la sol.licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres
d'urbanització de l'entorn de la Biblioteca Pública de l'Estat (Casernes). Sector B.
Resolució 2016000445

18. Adjudicar la contractació del subministrament de material d'obra per a les
Brigades Municipals de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000446

19. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis de manteniment dels
equips d'impressió de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000447

20. Acceptar la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres del projecte
de reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura, fase 1 (Lot 2, Instal·lacions).
Resolució 2016000448

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta conjunta de la regidora delegada d'Educació i Esports i del regidor
delegat de Cultura.
21. Aprovar les bases reguladores del programa de subvencions adreçades als
centres educatius de la ciutat de Girona per al curs 2016-2017.
Resolució 2016000449

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
22. Aprovar la memòria valorada de la connexió entre la nova via verda Girona -

Sarrià de Ter amb carril bici urbà de la ciutat de Girona.
Resolució 2016000450

23. Obra núm 20160228
Atorgar llicència d'obres a la societat La Boulangerie de Girona, SL per a
adequació de local per a bar amb venda de pa i obrador al carrer Pau Vila i
Dinarès, 10,bxs.Pressupost: 41.531,21 euros Impost ICIO: 1.619,72 euros.
Resolució 2016000451

24. Obra núm 20160451
Atorgar llicència d'obres a la societat Clínica Onyar, SL per a reforma i ampliació
d'actualització del bloc quirúrgic i unitat d'esterilització de la Clínica Onyar al
carrer Heroïnes de Santa Bàrbara, 6.
Pressupost: 783.687,00 euros Impost ICIO: 30.563,79 euros.
Resolució 2016000452

25. Obra núm 20160365
Atorgar llicència d'obres a la societat Aqva Banys Vells, SLU per a adequació
d'edificació per a balneari urbà al carrer Riu Galligants, 5, bxs. 2.
Pressupost: 253.200,00 euros Impost ICIO: 9.874,80 euros.
Resolució 2016000453

26. Obra núm 20160487
Atorgar llicència d'obres per a reforma de vestíbul i instal·lació d'un elevador al
carrer Rutlla, 154.
Pressupost: 38.682,88 euros Impost ICIO: 1.508,63 euros.
Resolució 2016000454

27. Obra núm 20160467
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al passeig Josep Carner i
Puig-Oriol, 6.
Pressupost: 12.900,00 euros Impost ICIO: 503,10 euros.
Resolució 2016000455

28. Obra núm 20160335
Atorgar llicència d'obres per a reforma de local per a restaurant i venda de
menjar per emportar al carrer Barcelona, 435.
Pressupost: 35.709,82 euros Impost ICIO: 1.392,68 euros.
Resolució 2016000456

29. Obra núm 20160452
Atorgar llicència d'obres a la societat Clínica Onyar, SL per a reforma i ampliació
per a construcció de noves escales d'evacuació a la Clínica Onyar al carrer
Heroïnes de Santa Bàrbara, 6.
Pressupost: 261.964,15 euros Impost ICIO: 10.216,60 euros.
Resolució 2016000457

30. Obra núm 20160334
Atorgar a la societat Comadira-Moragriega, CB legalització de segregació d'un
local comercial en dos locals comercials al carrer Nou, 12, bxs. 2.
Resolució 2016000458

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.

