SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a catorze d'octubre 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 en
primera convocatòria, sota la presidència de l'alcaldessa, Marta Madrenas Mir, i
trobant-se presents les tinentes i tinents d'alcalde, Sílvia Paneque i Sureda, 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 convidats, els regidors i regidores Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà, Elisabeth Riera i
Alemany, Joaquim Rodríguez i Vidal i Manuel Martín i Vertedor.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. Es troba present
l'interventor Carlos Merino i Pons.
Comprovada l'existència de quòrum necessari per a la constitució de la Junta de
Govern Local, qui presideix 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 presidenta declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 7 d'octubre d'enguany (expedient
núm. 2016022195), 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. Atorgar una subvenció a la Societat Filatèlica Gironina destinada a la realització
de l'exposició Filatèlica en el marc de les Fires de Sant Narcís 2016.
Resolució 2016001191

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
2. Acceptar els termes de l'addenda de 26 de setembre de 2016, del contracte
d'arrendament del local situat al carrer Cristòfor Grober núm. 6 de Girona,
subscrit l'1 de juliol de 2013, entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació Bancària
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", per al període d'1 de gener
a 31 de desembre de 2016.
Resolució 2016001192

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
3. Establir un conveni de col·laboració entre ADAD L'Encant Girona, 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 2016001193

4. Concertar un conveni de col·laboració entre Distribuidora Internacional de
Alimentación, S.A. i l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP 2015.
Exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016001194

5. Concertar un conveni de col·laboració entre Sport Zone España Comercio de
Articulos de Deporte, S.A. i l'Ajuntament de Girona en el marc de formació
d'oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP
2015. Exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016001195

6. Concertar un conveni de col·laboració entre Distrib Selmar, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016001196

7. Concertar un conveni de col·laboració entre Abacus, SCCL i l'Ajuntament de
Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016001197

8. Concertar un conveni de col·laboració entre Brico Esteba, S.L. i l'Ajuntament de
Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016001198

9. Concertar un conveni de col·laboració entre EI ADAD L'Encant Girona, S.L. i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2015,
exp.
15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016001199

10. Concertar un conveni de col·laboració entre Fundació Privada Onyar La Selva i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2015,
exp.
15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016001200

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà.

11. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
Bescanó, Salt i Girona i els altres usuaris de la Sèquia Monar per a la gestió
provisional de les despeses relacionades amb la Sèquia Monar i per les
actuacions relacionades amb la constitució de la comunitat d'usuaris .
Resolució 2016001201

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
12. Autoritzar el canvi de titularitat de les parades núm. 94, 95, 96 i 97 del Mercat
Municipal d'Abastaments.
Resolució 2016001202

13. Aprovar la transmissió de titularitat de les parades núm.7 dimarts i 72 dissabte al
mercat de marxants de les Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2016001203

14. Aprovar la transmissió de titularitat de la parada núm.123 dimarts al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2016001204

15. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Marca Farré - Garriga i l'Ajuntament
de Girona per a la utilització temporal d'imatges de la ciutat de Girona en
etiquetes i plaques de cava.
Resolució 2016001205

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
16. Adjudicar la concessió administrativa demanial de part de l'immoble "La
Rosaleda".
Resolució 2016001206

17. Revisió d'IPC de la contractació dels serveis de teleassistència domiciliària per a
persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin soles a la ciutat
de Girona.
Resolució 2016001207

18. Revisió d'IPC de la contractació dels serveis de manteniment dels sistemes de
climatització i d'aigua sanitària en els edificis municipals, corresponents al Lot 1
(centres d'educació).
Resolució 2016001208

19. Revisió d'IPC de la contractació dels serveis de manteniment dels sistemes de
climatització i d'aigua sanitària en els edificis municipals, corresponents al Lot 2
(centres esportius).
Resolució 2016001209

20. Revisió d'IPC de la contractació dels serveis de manteniment dels sistemes de
climatització i d'aigua sanitària en els edificis municipals, corresponents al Lot 3
(centres administratius, socials i culturals).
Resolució 2016001210

21. Adjudicar la contractació del subministrament, instal.lació i desmuntatge
d'enllumenat ornamental nadalenc 2016 a la ciutat de Girona.
Resolució 2016001211

22. Aprovar la modificació del contracte dels serveis de consergeria i auxiliars de
recepció a les instal·lacions esportives municipals, en el sentit de donar d'alta les
instal·lacions del camp de futbol de Vila-roja pel període de 24 de setembre i fins
a 31 de desembre de 2016.
Resolució 2016001212

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
23. Aprovar les bases i convocatòria del concurs Fem un pessebre per Nadal.
Resolució 2016001213

24. Aprovar les bases del XXII Concurs "Fem un fanalet per anar a esperar els reis".
Resolució 2016001214

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
25. Obra núm 20161114
Atorgar llicència d'obres a la societat Girona Ifactory Lar, SLO per a reforma
interior de local per a laboratori de pròtesis dental al carrer Emili Grahit, 5, bxs.
Pressupost: 59.959,34 euros Impost ICIO: 2.338,41 euros
Resolució 2016001215

26. Obra núm 20160663
Atorgar llicència d'obres a Ministerio de Educación y Deporte per a obres de
millora de la sala de refrigeració de la Biblioteca Carles Rahola al carrer Emili
Grahit, 4-C.
Pressupost: 42.003,52 euros Impost ICIO: 1.638,14 euros
Resolució 2016001216

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

