SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-u 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 del segon tinent d'alcalde, Eduard Berloso i
Ferrer, per absència de l'alcaldessa, Marta Madrenas i Mir i trobant-se presents les
tinentes i tinents d'alcalde, 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, Elisabeth Riera i Alemany, Joaquim Rodríguez i
Vidal i Manuel Martín i Vertedor.
Excusa la seva absència 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 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.
El senyor Eduard Berloso i Ferrer, declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 14 d'octubre d'enguany (expedient
núm. 2016022818), 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 directa a A.S.B., representant dels col·leccionistes de
plaques de cava de Girona, destinada a la celebració de la 14a trobada
d'intercanvi de plaques de cava, en el marc de les Fires de Sant Narcís 2016.
Resolució 2016001217

2. Atorgar una subvenció directa a INCATIS, SL destinada a l'organització del 6è
Saló de l'oci creatiu Interquilt i a la 2a Trobada Urban Sketchers.
Resolució 2016001218

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
3. Atorgar subvencions a Associacions de Veïns per a l'organització de les festes
majors de barri 2016.

Resolució 2016001219

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
4. Establir un conveni de col·laboració entre Cafeteria Les Voltes Bescanó, 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 2016001220

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament per al seguiment i control dels projectes de
cooperació al desenvolupament de la convocatòria de subvencions de
l'Ajuntament.
Resolució 2016001221

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
6. Aprovar el nou conveni de col·laboració pel desenvolupament del programa
"Invest in Girona Figueres" entre l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament de
Figueres.
Resolució 2016001222

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
7. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a un vehicle, per unes pedres que encerclaven un tronc tallat d'un arbre al
núm. 40 del sector Fontajau, el dia 21 de novembre de 2015.
Resolució 2016001223

8. Prorrogar el contracte dels serveis d'assistència tècnica per a la prestació de les
operacions de demanda i d'un auxiliar de serveis pel Centre Coordinador
d'Emergències de Girona, pel període de 18 de novembre de 2016 i fins el 17 de
novembre de 2017.
Resolució 2016001224

9. Adjudicar la contractació de les obres d'urbanització de la plaça del Pallol, fase 2.
Resolució 2016001225

10. Imposició de penalitats per incompliment de la clàusula social del contracte de

les obres relatives al Projecte d'Urbanització de la plaça de Josep Pallach i
Carolà.
Resolució 2016001226

11. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment de l'equip
de producció en color Develop ineo + 6000 de la unitat de Reprografia de
l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016001227

12. Adjudicar la contractació de les obres d'habilitació del carril per a bicicletes al
carrer Santa Eugènia des del carrer Nou a la Travessia del Carril.
Resolució 2016001228

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
13. Aprovar una addenda al conveni de col·laboració entre l'Associació de
comerciants de la plaça del Mercat i l'Ajuntament de Girona, per dur a terme
visites al Mercat Municipal.
Resolució 2016001229

14. Aprovar el conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de dansa,
ball i esport per col·laboració a la V Gran gala Fama Girona 2016.
Resolució 2016001230

15. Aprovar la 15a convocatòria de la Beca Josep Pallach, projectes d'innovació
educativa
Resolució 2016001231

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
16. Obra núm 20160806
Atorgar llicència d'obres a la societat Omat, SL per a construcció d'edifici
plurifamiliar de planta soterrani, planta baixa i 3 plantes pis per a 16 habitatges i
22 aparcaments a l'avinguda Montilivi, 17.
Pressupost: 1.695.985,64 euros Impost ICIO: 66.143,44 euros
Resolució 2016001232

17. Obra núm 20160935
Atorgar llicència d'obres a la Clínica Onyar, SL per a reforma interior per a la
nova unitat de farmàcia i de manipulació de citostatics de la Clínica Onyar al
carrer Heroïnes de Santa Bàrbara, 6.
Pressupost: 122.695,49 euros Impost ICIO: 4.785,12 euros
Resolució 2016001233

18. Obra núm 20161084
Atorgar lIicència d'obres a la societat Inversions la Pineda 2015, SL per a
construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats al carrer Lluis Borrassà, 28-

30.
Pressupost: 343.211,72 euros Impost ICIO: 13.385,26 euros
Resolució 2016001234

19. Obra núm 20161336
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Rosa, 7, 2n
1a.
Pressupost: 45.087,69 euros Impost ICIO: 1.758,42 euros
Resolució 2016001235

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa.
20. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "La basílica de Sant Feliu. Primera
Catedral de Girona".
Resolució 2016001236

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.

