SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a dos de desembre 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 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 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.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vázquez i el tinent
d'alcalde Joan Alcalà i Quiñones.
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 alcaldessa presidenta declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 25 de novembre d'enguany
(expedient núm. 2016026886), 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'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
1. Ratificar els termes de l'acord de participació per al desenvolupament del
programa "Sempre acompanyats" al municipi de Girona.
Resolució 2016001376

2. Ratificar els termes de l'addenda al conveni subscrit entre l'Ajuntament de
Girona, la Creu Roja a Catalunya i la Fundació "la Caixa" relatiu al
desenvolupament d'una prova pilot del model d'atenció i intervenció a les
situacions de soledat no volguda de les persones grans al municipi de Girona.
Resolució 2016001377

3. Aprovar la programació Viu un Nadal als Barris de la Xarxa de Centres Cívics,
pel període de desembre 2016 a gener 2017.

Resolució 2016001378

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
4. Establir un conveni de col·laboració entre Finques Trepat i Fonalleras, 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 2016001379

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
5. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
d'Hostaleria Turisme i Restauració de Girona per l'anualitat 2016.
Resolució 2016001380

6. Autoritzar el canvi de titularitat parades núm. 64, 100, 101 i 102 del Mercat
Municipal d'Abastaments.
Resolució 2016001381

7. Aprovar la transmissió de titularitat de la parada núm. 23 dissabte del mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2016001382

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
8. Requerir a la " UTE PLA DE BAIX DE DOMENY-GIRONA", adjudicatària de les
obres corresponents a jardineria i xarxa de rec del projecte d'urbanització del
sector Pla de Baix de Domeny, per tal que dins el termini de garantia procedeixi a
la reparació d'incidències.
Resolució 2016001383

9. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball d'oficials per a la brigada de cementiris.
Resolució 2016001384

10. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball de peons per a la brigada d'obres i de cementiris.
Resolució 2016001385

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Jeroni Real de Fontclara, el dia 29 de setembre
de 2016.
Resolució 2016001386

12. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per

caiguda a la publica, c/ Enric Marquès i Ribalta, el dia 3 de setembre de 2015.
Resolució 2016001387

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a vehicle, atribuïts a l'existència d'una planxa metàl·lica al c/ Güell, en
sentit rotonda de Salt, el dia 8 de maig de 2016.
Resolució 2016001388

14. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
la reclamació formulada per caiguda a la via pública, plaça Mossèn Josep
Iglesies, el dia 10 de setembre de 2015.
Resolució 2016001389

15. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
la reclamació formulada per caiguda a la via pública, c/ Güell, el dia 12 de juny
de 2014.
Resolució 2016001390

16. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, Parc de Migdia, el dia 3 de maig de 2015.
Resolució 2016001391

17. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, c/ Juli Garreta, el dia 29 d'abril de 2015.
Resolució 2016001392

18. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, escales del col·legi electoral de Vilarroja, el dia 26 de
juny de 2016.
Resolució 2016001393

19. Abonar a "SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. (GRUPO
SIFU)", l'import del 5% de les facturacions corresponents al quatrimestre juliolnovembre 2015.
Resolució 2016001394

20. Abonar a "EULEN, S.A." l'import del 5% de les facturacions corresponents al
quatrimestre juliol 2015 - novembre 2015.
Resolució 2016001395

21. Adjudicar la contractació dels serveis d'acolliment diürn de 7 places per a gent
gran i dependent a la ciutat de Girona, a les que el Servei d'Atenció a la Gent
Gran i les Persones Dependents de l'Ajuntament de Girona hagin assignat la
prestació d'aquest servei.
Resolució 2016001396

22. Iniciar i aprovar l'expedient, aprovar el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars dels serveis de reparació i posada en marxa de 4 motors
ASM PR500 del Teatre Municipal.
Resolució 2016001397

23. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de recollida i gestió de
residus al magatzem de les brigades situades al barri de Mas Xirgu.
Resolució 2016001398

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
24. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la UA Can Turon.
Resolució 2016001399

25. Obra núm 20160995
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a gimnàs a VITA LIBERTE
ESPAÑA, SL
CR BERNAT BOADES 92, BS 2
Pressupost: 36.155,50 euros Impost ICIO: 1.410,06 euros.
Resolució 2016001400

26. Obra núm 20130094
B-40 S.L.
Denegar pròrroga per a reforma de locals comercials i vestíbul comunitari en
planta baixa d'edifici plurifamiliar per a la creació de 7 habitatges.
CR PAU CASALS 32
Resolució 2016001401

27. Obra núm 20160143
Atorgar pròrroga per a la reforma i ampliació d'habitatge plurifamiliar.
CR MONTSENY 22.
Resolució 2016001402

28. Obra núm. 20161387
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a bar restaurant.
TR SANTA EUGÈNIA, 39.
Resolució 2016001403

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
29. Atorgar una subvenció per concessió directa a Mal Pelo SCCL per a la realització
d'activitats durant l'any 2016.
Resolució 2016001404

30. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Fundació Jaume Casademont,
per a la realització dels programes de les beques i de la butaca Jaume
Casademont
Resolució 2016001405

31. Establir un conveni de col·laboració amb l'Associació Baba Babarota per la
cessió d'ús d'un espai de l'equipament Mas Abella de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016001406

32. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Fundació
Auditori Palau de Congressos de Girona, l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en relació
amb els equipaments del Teatre Municipal de Girona i l'Auditori de Girona per al
suport a la programació d'arts escèniques i música durant els anys 2016 i 2017.
Resolució 2016001407

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quarts menys sis minuts de deu del matí.

