SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-cinc de novembre 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 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
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 Sílvia Paneque declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 18 de novembre d'enguany (expedient núm.
2016026157), 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'Associació de Veïns de Montjuïc, destinada a la
realització de l'acte d'homenatge a l'artista Domènec Fita.
Resolució 2016001351

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
2. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'Associació Colla Gegantera
Fal·lera Gironina per a l'organització de diverses activitats geganteres al llarg de
l'any i en especial en el marc de les Fires de Sant Narcís 2016.
Resolució 2016001352

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.

3. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de
Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Montfalgars, per al desenvolupament
d'actuacions del Pla d'Educació i Convivència durant el període del 15 de
setembre 2016 al 31 de juliol de 2017.
Resolució 2016001353

4. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat
Salesians Sant Jordi PES Girona, per a la realització del projecte "Accedeix",
dins del marc del Pla Educació i Convivència de Santa Eugènia i Sant Narcís,
durant el període de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2016.
Resolució 2016001354

5. Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores de les subvencions
en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions
destinades a col·laborar en el transport adaptat de la ciutat de Girona per a l'any
2016.
Resolució 2016001355

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
6. Establir un conveni de col·laboració entre Boadas 1880, SA 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 2016001356

7. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Adad L'Encant
Girona, SL, per tal de potenciar la col·laboració en la inserció laboral i formació
de les persones per millorar la seva ocupabilitat.
Resolució 2016001357

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
8. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, rotonda del Rellotge, el dia 19 d'agost de 2014.
Resolució 2016001358

9. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, c/ Creu, el dia 27 de juny de 2015.
Resolució 2016001359

10. Aprovar la certificació final d'obres i l'increment d'amidament de les obres de
millora de la pavimentació de diversos carrers de Girona per a l'any 2016.
Resolució 2016001360

11. Resoldre el 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 2016001361

12. Aprovar la certificació final d'obres i l'increment d'amidament de les obres
d'instal·lació d'un ascensor públic al Passatge Picapedrers.
Resolució 2016001362

13. Declarar deserta la licitació per a la contractació del subministrament de graelles
i extractors d'escòries per als dos forns d'incineració de la planta de valorització
energètica de residus de Campdorà (Girona).
Resolució 2016001363

14. Adjudicar el contracte derivat de l'acord marc de sistemes informàtics de la
central de compres del Consorci Català de Desenvolupament Local i l'Associació
Catalana de municipis.
Resolució 2016001364

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
15. Aprovar el conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació Privada
per a la Creativació per a la realització de les Creativation Talks.
Resolució 2016001365

16. Aprovar la convocatòria i les bases per a la sol.licitud de subvencions per al
desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives.
Temporada 2016/2017.
Resolució 2016001366

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
17.
Rectificar l'error en la numeració de carrer de la llicència per a obres de reforma
interior d'habitatge al carrer Santa Clara, 58, 1r.
Resolució 2016001367

18. Obra núm 20130871
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a reforma i ampliació d'hotel al carrer
Alemanys, 3.
Resolució 2016001368

19. Obra núm 20161455
Atorgar llicència d'obres per a climatització de l'ala est del Centre Residencial
d'Acció Educativa (CRAE) Mare de Déu de la Misericòrdia al carrer Antoni Varés i
Martinell, 44.
Pressupost: 238.387,96 euros Impost ICIO: 9.297,13 euros
Resolució 2016001369

20. Obra núm 20150931
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Nova Ruixat, SA per a reforma
interior d'habitatge existent al carrer Ferran Agulló i Vidal, 3, 2n 4t.

Resolució 2016001370

21. Obra núm 20161487
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a Gran Via Jaume I,
26, 7è 2a.
Pressupost: 49.007,84 euros Impost ICIO: 1.911,31 euros
Resolució 2016001371

22. Obra núm 20141579
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a Pedret Art i Cultura per a 3a fase de la
restauració de la Capella del Pilar al carrer Pedret, 150.
Resolució 2016001372

23. Obra núm 20161252
Atorgar llicència de parcel·lació al carrer Can Triola, 23-25.
Resolució 2016001373

24. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Obra núm 20161215
Atorgar llicència d'obres a la societat Espai de Creativitat i Joc, SL per a
adequació de local destinat a activitat de llar d'infants al carrer Tomàs de
Lorenzana, 19, bxs. A.
Pressupost: 94.149,89 euros Impost ICIO: 3.671,85 euros
Aquesta proposta queda damunt la taula per indicació de qui presideix, senyora
Sílvia Paneque i Sureda, segons disposa l'article 92 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, als efectes que s'incorpori a l'expedient
informe preceptiu del Cos de Bombers del Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya.
25. Obra núm 20091231
Atorgar la modificació de llicència d'obres atrogada per a eliminació de planta
soterrani sense ús en edifici plurifamiliar al carrer Rutlla, 42.
Resolució 2016001374

26. Obra núm 20161452
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina a carretera Taialà, 3, bxs. 1.
Pressupost: 18.848,58 euros Impost ICIO: 735,09 euros
Resolució 2016001375

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.

