SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-vuit d'octubre de dos mil setze.
Essent un quart i set 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 i 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, 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 21 d'octubre d'enguany (expedient
núm. 2016023589), 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. Acceptar la cessió del fons documental, bibliogràfic, d'objectes i mobiliari de
Carles Rahola i Llorens i establir un conveni de col.laboració per al seu ingrés a
l'Arxiu Municipal i al Museu d'Història de Girona.
Resolució 2016001237

2. Atorgar una subvenció a la Basílica Parroquial de Sant Feliu com a col·laboració
municipal a la celebració de la Missa Pontifical de Sant Narcís.
Resolució 2016001238

3. Atorgar una subvenció a la Llibreria 22 - Gironina de Llibres i Papers, SA
destinada a la realització de la 36a edició del Premi de novel·la curta JUST
MANUEL CASERO, en el marc de les Fires de Sant Narcís 2016.
Resolució 2016001239

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.

4. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a la Fundació Circus Arts
Fundation per a l'organització del "Gran Circ de Nadal de Girona" , els dies 25 a
29 de desembre de 2016.
Resolució 2016001240

5. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'entitat Diables de l'Onyar per a
l'organització del Correfoc de Fires i un espectacle pirotècnic en el marc dels
actes d'inauguració de les Fires 2016.
Resolució 2016001241

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
6. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Bisbat de
Girona per a la cessió d'ús del local parroquial situat al carrer Narcís Blanch,
núm. 26 de Girona, per dur a terme la prestació del servei de Centres Oberts del
barri de Palau per a adolescents, durant el curs 2016/2017, i aprovar l'import
corresponent.
Resolució 2016001242

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
7. Establir un conveni de col·laboració entre Arianna Patuzzo (Chapeau Caffe
Gastronomico) 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 2016001243

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
8. Aprovar les bases de la 9a edició del Concurs de Fotografia Solidària.
Resolució 2016001244

A proposta de la regidora delegada de Salut.
9. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per a l'aplicació de
mesures alternatives a persones menors d'edat denunciades per consum o
tinença de cànnabis.
Resolució 2016001245

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
10. Requerir a la "UTE ARCADI PLA, S.A. - CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA
CONSTRUCTORA, S.A.", adjudicatària de la contractació de les obres

corresponents al projecte bàsic i d'execució de la Biblioteca i Centre Cívic a Can
Marfà (1a fase) per tal que dins el termini de garantia aporti la documentació
justificativa de treballs efectuats i procedeixi a la reparació d'incidències.
Resolució 2016001246

11. Modificar les bases de la convocatòria per a la creació de borses de treball
d'auxiliars pràctics.
Resolució 2016001247

12. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a un vehicle per col·lisió amb el tronc d'un arbre existent a l'aparcament de
davant del centre sociosanitari Mutuam Girona, el dia 10 de febrer de 2015.
Resolució 2016001248

13. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a un vehicle, atribuïts al funcionament anormal de les pilones hidràuliques
que regulen el pas del c/ Perill, el dia 11 de desembre de 2015.
Resolució 2016001249

14. Modificar el contracte del servei d'administració i gestió remota dels sistemes
informàtics municipals.
Resolució 2016001250

15. Excloure les empreses del procediment de licitació del contracte del servei de
recollida i gestió de residus al magatzem de les brigades situades al barri de Mas
Xirgu i declarar deserta la licitació.
Resolució 2016001251

16. Iniciar l'expedient de resolució del contracte de serveis de redacció i direcció de
les obres del projecte de rehabilitació de la Central del Molí per a Espai Cívic /
Gent Gran, del Barri Vell / Mercadal.
Resolució 2016001252

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
17. Obra núm 20160136
Atorgar llicència d'obres a la societat Morabet 2014, SL per a construcció de dos
habitatges aparellats al carrer Lluis Borrassà, 36-38
Pressupost: 505.057,43 euros Impost ICIO: 19.697,24 euros
Resolució 2016001253

18. Obra núm 20161134
Atorgar llicència d'obres a Germans Ordoñez Comas, CB per a rehabilitació
d'edifici per a tres habitatges al carrer Ballesteries, 2, bxs.
Pressupost: 139.881,57 euros Impost ICIO: 5.455,38 euros
Resolució 2016001254

19. Obra núm 20161293
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a plaça del Vi, 11 àtic.

Pressupost: 36.869,60 euros Impost ICIO: 1.437,91 euros
Resolució 2016001255

20. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a reforma d'edifici unifamiliar per a
tres habitatges al carrer Santa Lúcia, 14, bxs. 1.
Resolució 2016001256

21. Obra núm 20161129
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Puigsacalm, 70.
Pressupost: 34.090,69 euros Impost ICIO: 1.329,54 euros
Resolució 2016001257

22. Aprovar els requisits i el procediment de tramitació per accedir a la gratuïtat i
bonificació del transport públic urbà a la ciutat de Girona i modificació dels
convenis de finançament per a l'ús de targetes gratuïtes i bonificades a la ciutat
de Girona entre l'Ajuntament de Girona, TMG i TEISA.
Resolució 2016001258

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
23. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Grup
Excursionista i Esportiu Gironí "GEiEG", per a la realització d'activitats culturals a
la ciutat de Girona.
Resolució 2016001259

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
24. Suspendre el procediment de resolució de la contractació conjunta d'elaboració
del projecte executiu inclosa l'adequació del projecte bàsic i altres documents
tècnics, corresponents a la legalització de les instal·lacions elèctrica i de
parallamps, i projecte d'activitats per a l'obtenció de llicència ambiental, i
d'execució de les obres de construcció de la 1a. Fase del pavelló esportiu PAV-2
a l'escola Cassià Costal de Girona.
Resolució 2016001260

4. PRECS I PREGUNTES
Intervé la tinenta d'alcalde, Sílvia Paneque i Sureda, per donar compte a la Junta de
Govern Local de l'adhesió formal de l'Ajuntament de Girona a la Xarxa de Municipis
LGTBI, aprovada per resolució de l'Alcaldia de 27 d'octubre de 2016.
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.

