SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a onze de novembre de dos mil setze.
Essent un quart i tres 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, 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 4 de novembre d'enguany
(expedient núm. 2016025122), 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 la regidora delegada de Dinamització del Territori.
1. Atorgar un ajut econòmic a "FECASARM" per a la realització de la 11ª edició de
la campanya "Viu les Fires amb SantNarcivisme".
Resolució 2016001281

2. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'entitat Confraria de Jesús
Crucificat - Manaies de Girona per a l'organització de la Cavalcada de Reis i
determinats actes de la Setmana Santa 2017.
Resolució 2016001282

3. Atorgar a l'Associació de Veïns de Pla de Palau Sant Pau el premi del cinquè
concurs d'engalanament de carrers Fires de Sant Narcís 2016.
Resolució 2016001283

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT

A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
4. Aprovar els termes del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, relatiu al
desenvolupament del projecte comunitari per a escales al barri de la Font de la
Pólvora per a l'any 2016.
Resolució 2016001284

5. Ratificar el contracte programa 2016 per a ens locals per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de Serveis d'Informació i Atenció a les
Dones - SIAD, de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya,
Resolució 2016001285

6. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i les entitats
Front d'Alliberament Gai de Catalunya-Girona, Associació Grup de Lesbianes de
Girona i Associació Girona Orgullosa, per a la cessió i gestió del local social
situat als baixos del carrer Nou del Teatre núm. 18 de Girona i per al
desenvolupament d'activitats divulgatives i formatives per al període 1 d'octubre a
31 de desembre de 2016.
Resolució 2016001286

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
7. Establir un conveni de col·laboració entre Inforgest Informàtica, 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 2016001287

A proposta del regidor delegat de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.
8. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona per a la
delegació en l'ajuntament de l'oficialització de l'actualització contínua de la
cartografia topogràfica a escala 1:500 i 1:2000 que aquest genera.
Resolució 2016001288

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
9. Realitzar la darrera aportació econòmica a la Fundació Auditori Palau de
Congressos de Girona per a la realització de les accions del darrer trimestre de
l'any 2016 del Pla d'Accions Comercials del Palau de Congressos.
Resolució 2016001289

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
10. Convocar procés selectiu pel nomenament d'un/a funcionari/a interí/na, tècnic
superior, de l'escala d'administració general, per prestar serveis a l'Assessoria
Jurídica, adscrita a l'Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal.
Resolució 2016001290

11. Convocar procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a
tècnic/a pel Programa de Projectes Innovadors i Experimentals, àmbit sector
construcció, condicionat a l'atorgament de la subvenció.
Resolució 2016001291

12. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball de peons per a la brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
Resolució 2016001292

13. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball d'oficials per a la brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
Resolució 2016001293

14. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
lesions per caiguda en el parc infantil de la plaça Josep M. Prat, el dia 7 de maig
de 2015.
Resolució 2016001294

15. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
lesions ocasionades pel gronxador de la plaça Assumpció, el dia 17 de setembre
de 2015.
Resolució 2016001295

16. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Besuvi, el dia 10 de febrer de 2015, que atribueix
a defectes en el paviment de la vorera.
Resolució 2016001296

17. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada
per danys a vehicle per caiguda d'un arbre mentre es trobava estacionat a la
plaça Sant Pere, el dia 16 de setembre de 2015.
Resolució 2016001297

18. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada
per danys a vehicle per caiguda d'un arbre mentre es trobava estacionat a la
plaça Sant Pere, el dia 16 de setembre de 2015.
Resolució 2016001298

19. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, plaça Ciutat de Figueres, el dia 7 de juny de 2014, que
atribueix a la manca de la tapa de l'arqueta d'un servei.
Resolució 2016001299

20. Iniciar i aprovar l'expedient i el plec de clàusules de la contractació dels serveis

de publicitat amb Diari de Girona i convidar a DIARI DE GIRONA, S.A.
Resolució 2016001300

21. Iniciar i aprovar l'expedient i el plec de clàusules de la contractació dels serveis
de publicitat amb Hermes Comunicacions, S.A. i convidar a HERMES
COMUNICACIONS, S.A.
Resolució 2016001301

22. Acceptar la sol.licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres relatives al
Projecte d'Urbanització de la plaça Josep Pallach i Carolà (fase 1).
Resolució 2016001302

23. Iniciar i aprovar l'expedient i el plec de clàusules de la contractació dels serveis
de publicitat i comunicació amb Televisió de Girona i convidar a TELEVISIÓ DE
GIRONA, S.L.
Resolució 2016001303

24. Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les fonts ornamentals del
Parc del Migdia i del Parc Central, en favor de l'empresa "SOCAMEX, SAU".
Resolució 2016001304

25. Adjudicar la contractació del subministrament, instal·lació, configuració i posta en
marxa d'un cinemòmetre per efecte Doppler destinat a mesurar velocitats
instantànies de vehicles a motor des d'un emplaçament fix i tres cabines de pal
per al seu allotjament i el manteniment preventiu.
Resolució 2016001305

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
26. Aprovar la resolució de la convocatòria pels centres escolars per a l'ús
subvencionat de l'Auditori de Girona per al curs 2016 /2017.
Resolució 2016001306

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
27. Obra núm 20161245
Atorgar llicència d'obres a la societat Àrids Vilanna, SL per a redistribució interior
d'habitatge i pintat de façana al carrer Santa Clara, 16, 3r.
Pressupost: 38.262,62 euros Impost ICIO: 1.492,24 euros
Resolució 2016001307

28. Obra núm 20160994
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local a habitatge al carrer
Joaquim Vayreda, 38, bxs. A.
Pressupost: 39.900,00 euros Impost ICIO: 1.556,10 euros
Resolució 2016001308

29. Obra núm 20161206
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a ampliació
estructural de la central de producció d'aigua gelada per a instal·lació de
condensador evaporatiu a carretera Antiga d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 57.915,64 euros Impost ICIO: 2.258,71 euros
Resolució 2016001309

30. Obra núm 20161437
Atorgar llicència d'obres a Bisbat de Girona Parròquia Mercadal per a reforma de
local d'ús polivalent de la parròquia de Santa Susanna del Mercadal al carrer
Anselm Clavé i Camps, 32, bxs.
Pressupost: 42.129,73 euros Impost ICIO: 1.643,06 euros
Resolució 2016001310

31. Obra núm 11442
Denegar la pròrroga de llicència d'obres a la societat Plax Products, SL per a
construcció d'edifici plurifamiliar a ronda Ferran Puig, 33.
Resolució 2016001311

32. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a construcció d'edifici comercial per
a supermercat i aparcament al carrer Can Turon, 1.
Resolució 2016001312

33. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres de reforma per a canvi d'ús de local a
habitatge al carrer Cardenal Margarit, 10, bxs.
Resolució 2016001313

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
34. Resoldre la convocatòria d'ajuts a la creació artística Girona Kreas 2016
Resolució 2016001314

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
35. Resoldre l'expedient sancionador número 2016016616 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016001315

4. 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.
36. Acordar l'ocupació efectiva dels trams tercer i quart de les obres de construcció

del carril bicicleta sota el viaducte del tren, des del Pont de Pedret fins a la plaça
Poeta Marquina, i execució de les unitats d'obra que corresponen a les tanques
delimitadores.
Resolució 2016001316

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
i vuit minuts de deu del matí.

