SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a quatre de novembre de dos mil setze.
Essent un quart i sis 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, Ma. Àngels Planas i Crous, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i
Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Cristobal
Sánchez i Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà, Elisabeth Riera i Alemany, Joaquim
Rodríguez i Vidal i Manuel Martín i Vertedor.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde, Glòria Plana i Yanes i Isabel
Muradàs i Vàzquez.
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 28 d'octubre d'enguany (expedient
núm. 2016024350) 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 de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament
de Girona en matèria de Comunicació Cultural i Corporativa.
Resolució 2016001261

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
2. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'entitat Colla Castellera Marrecs
de Salt per a l'organització de diverses activitats castelleres en el marc de les
Fires de Sant Narcís 2016.
Resolució 2016001262

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
3. Establir un conveni de col·laboració entre Calçats Peacock, S.L. 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 2016001263

4. Establir un conveni de col·laboració entre Klaus Rademacher, S.L. 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 2016001264

5. Establir un conveni de col·laboració entre El Rei de la Rajola, S.L. 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 2016001265

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
6. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament en concepte de col·laboració
municipal al projecte 2975 - Campanya d'emergència. Resposta als efectes de
l'Huracà Mathew al Carib: Fase de reconstrucció.
Resolució 2016001266

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
7. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per les Associacions
de Comerciants de Girona, any 2016.
Resolució 2016001267

8. Atorgar una subvenció directa, exclosa de concurrència pública, a l'Associació de
Veïns i Botiguers del c/ Ballesteries, per l'organització de la 31a Trobada
d'artesans, brocanters i antiquaris el dia 1 de novembre de 2016 en el marc de
les Fires de Sant Narcís.
Resolució 2016001268

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
9. Revisió d'IPC del cànon dels serveis de bar del camp de futbol de Torres de
Palau.
Resolució 2016001269

10. Convocar procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a
tècnic/a de grau mitja per prestar els serveis de planificació, seguiment i
avaluació de projectes de Serveis Socials.
Resolució 2016001270

11. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball de tècnic/es d'ocupació.
Resolució 2016001271

12. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball de tècnic/es de prospecció d'empreses.
Resolució 2016001272

13. Revisió de l'IPC dels serveis de neteja i desinfecció del Mercat Municipal
d'Abastaments i del Mercat de Majoristes de fruites i verdures (Mercagirona).
Resolució 2016001273

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
14. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat de
Girona (Facultat d'Educació i Psicologia) per a la subvenció de la Jornada 2016
del Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET).
Resolució 2016001274

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
15. Rectificar l'error material en la numeració de carrer de la llicència per a obres
d'acabats interiors d'habitatge al carrer Barcelona, 228.
Resolució 2016001275

16. Obra núm 20161100
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a ampliació d'edifici
administratiu i de vestidors a la fàbrica Nestlé a carretera Antiga d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 553.851,60 euros Impost ICIO: 21.600,21 euros
Resolució 2016001276

17. Obra núm 20161101
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a ampliació de la
zona logística de l'edifici Fifty de la fàbrica Nestlé a carretera Antiga d'Amer, 3,
bxs.
Pressupost: 107.921,00 euros Impost ICIO: 4.208,92 euros

Resolució 2016001277

18. Obra núm 20100442
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Mas Cebrià, SL per a
rehabilitació d'edifici a pujada Sant Domènec, 10.
Resolució 2016001278

19. Obra núm 20151310
Acceptar la sol·licitud de renúncia a llicència d'obres per a rehabilitació d'edifici a
Edificis de la Pujada Sant Feliu 3 i 5 de Girona a pujada Sant Feliu, 3.
Renúncia llicència obres
PJ SANT FELIU 3
Resolució 2016001279

20. Obra núm 20161391
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a taller de bicicletes i botiga
de complements al carrer Nord, 8-10, bxs. 1.
Pressupost: 59.832,12 euros Impost ICIO: 2.333,45 euros
Resolució 2016001280

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.

