SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a divuit de novembre de dos mil setze.
Essent un quart i vuit 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 la primera tinenta d'alcalde, Sílvia
Paneque i Sureda, per absència de l'alcaldessa, Marta Madrenas i Mir, i trobant-se
presents les tinentes i tinents d'alcalde, 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
la viceinterventora Glòria Rigau i Solé.
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 Sílvia Paneque declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 11 de novembre d'enguany (expedient núm.
2016025516), 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 l'entitat Associació en Positiu "Idees i Notícies que
Milloren el Nostre Món".
Resolució 2016001317

2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació La
Marató de TV3 amb motiu de la celebració de la Marató 2016.
Resolució 2016001318

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
3. Atorgar una subvenció a l'Associació de Veïns de Domeny, Taialà, i Pla de
Domeny per a l'organització de la festa major del barri 2016.
Resolució 2016001319

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

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
4. Establir un conveni de col·laboració entre Werkhaus, S.L. SCS 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 2016001320

5. Establir un conveni de col·laboració entre S. J. B (Colors) 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 2016001321

6. Establir un conveni de col·laboració entre IDÀRIA, Empresa d'Inserció, SCCL 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 2016001322

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
7. Prorrogar per l'exercici de 2016 el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments
de Girona i Salt per a la prestació dels serveis de gestió comuna.
Resolució 2016001323

8. Prorrogar per l'exercici de 2016 el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments
de Girona i Sarrià de Ter, per a la prestació dels serveis de gestió comuna.
Resolució 2016001324

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
9. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació Amics de les Flors i
l'Ajuntament de Girona per la 62a edició de Girona Temps de Flors.
Resolució 2016001325

10. Aprovar les bases reguladores per a la selecció de projectes realitzats per
voluntaris participants en la 62a edició de Girona Temps de Flors.
Resolució 2016001326

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
11. Convocar concurs de mèrits per la provisió del lloc de treball de Cap de secció de
parcs, jardins, rius i paisatge.

Resolució 2016001327

12. Donar a conèixer l'informe sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Resolució 2016001328

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, Pujada Pont de Pedra, durant la celebració de
Girona Temps de Flors, el 10 de maig de 2016.
Resolució 2016001329

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per perjudicis ocasionats a un establiment comercial com a conseqüència de les
tasques de manteniment que un vehicle del servei d'aigües realitzava al c/
Carme, 47-51, els dies 1 i 2 de setembre de 2016.
Resolució 2016001330

15. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle com a conseqüència d'un trasllat efectuat pel servei de la grua
municipal el 29 de març de 2015.
Resolució 2016001331

16. Estimar en part el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de
Govern Local adoptat en sessió d'1 de juliol de 2016.
Resolució 2016001332

17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Bonastruc de Porta, 29-31, com a conseqüència
de l'existència d'un tronc tallat en l'àmbit d'un escocell, el 8 d'octubre de 2016.
Resolució 2016001333

18. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys ocasionats a una motocicleta en ocasió d'un trasllat de la via pública
efectuat pel servei de la grua municipal, el 16 d'octubre de 2016.
Resolució 2016001334

19. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ de l'Esport núm. 13, com a conseqüència de
defectes en el paviment de la vorera, el 21 d'octubre de 2016.
Resolució 2016001335

20. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via publica, plaça del Vi, que atribueix a l'efecte del reg practicat,
el dia 21 de setembre de 2016.
Resolució 2016001336

21. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a un vehicle com a conseqüència d'un trasllat efectuat per la grua
municipal el dia 16 d'octubre de 2016.
Resolució 2016001337

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
22. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Internacional de Ciutats Educadores per a l'organització de l'exposició "Ciutats
Educadores: Accions Locals, Valors Globals".
Resolució 2016001338

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
23. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a reforma interior d'edifici entre
mitgeres a plaça Independència, 7.
Resolució 2016001339

24. Obra núm 20160917
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a reforma de l'ala nord-est
de la planta baixa de l'edifici de les Àligues a plaça Sant Domènec, 3.
Pressupost: 279.940,31 euros Impost ICIO: 10.917,67 euros
Resolució 2016001340

25. Obra núm 20161036
Atorgar llicència d'obres per a ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Avi
Xaxu, 1.
Pressupost: 130.000,00 euros Impost ICIO: 5.070,00 euros
Resolució 2016001341

26. Obra núm 20160989
Atorgar de llicència de parcel·lació al carrer Pica d'Estats, 25-27.
Resolució 2016001342

27. Obra núm 20131070
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Ferran Puig 22, SL per a
reforma interior d'edifici per a cinc habitatges a rambla LLibertat, 32.
Resolució 2016001343

28. Obra núm 20161300
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Miquel Oliva i Prat, 11 per
a reforma d'escala instal·lació d'ascensor i reforç estructural al carrer Miquel
Oliva i Prat, 11.
Pressupost: 69.993,82 euros Impost ICIO: 2.729,76 euros
Resolució 2016001344

29. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a reforma d'espai sotacoberta per a
habitatge al carrer Joan Alsina i Hurtós, 13.
Resolució 2016001345

30. Obra núm 20111142
Declarar la caducitat de la llicència d'obres atrogada a la societat Josep and

Pepe 2006, SLU per a adaptació de local existent per a discoteca al carrer
Indústria, 18.
Resolució 2016001346

31. Obra núm 20160658
Atorgar llicència d'obres a la societat Edifici Mas Busquets, SL per a construcció
d'edifici plurifamiliar de planta soterrani, planta baixa i 2 plantes pis per a 10
habitatges i 11 aparcaments al carrer Canonge Dorca, 16-18.
Pressupost: 1.145.213,20 euros Impost ICIO: 44.663,31 euros
Resolució 2016001347

32. Modificar els requisits i procediments de tramitació per accedir a la gratuïtat i
bonificació del transport públic urbà a la ciutat de Girona.
Resolució 2016001348

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
33. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Fundació Universitat Catalana
d'Estiu.
Resolució 2016001349

34. Establir un conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Cultural Côchlea.
Resolució 2016001350

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.

