SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a disset de juny 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, Isabel Muradàs i
Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convocats, els regidors Cristòbal Sánchez i
Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà i Manuel Martín Vertedor.
Excusen la seva absència les regidores Eva Palau i Gil, Elisabeth Riera Alemany i el
regidor Joaquim Rodríguez Vidal.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. Es troba present
l'interventor Carles Merino Pons.
Comprovada l'existència de quòrum necessari per a la constitució de la Junta de
Govern Local, la senyora presidenta 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 10 de juny d'enguany (expedient
núm. 2016013129), 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 per concessió directa a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de
Girona, amb motiu de la celebració del seu 50è aniversari.
Resolució 2016000679

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
2. Aprovar el conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Blanes i l'Ajuntament
de Girona amb motiu del 46è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa
Brava-Trofeu Vila de Blanes.
Resolució 2016000680

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

A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
3. Resoldre la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent gran de
la ciutat de Girona per a l'any 2016.
Resolució 2016000681

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa EL REI DE LA RAJOLA, S.L.
Resolució 2016000682

5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Jim's - Eugeni Fabré Gimbernat en el marc del Programa Joves per l'Ocupació,
exp. SOC001/15/00037.
Resolució 2016000683

6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Pessic 2015, SL , en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC001/15/00037.
Resolució 2016000684

7. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Instal·lacions i manteniment Arbúcies, SL en el marc del Programa Joves per
l'Ocupació, exp. SOC001/15/00037.
Resolució 2016000685

8. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
CLECE, SA en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC001/15/00037.
Resolució 2016000686

9. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Multiserveis Ndavant, SL en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC001/15/00037.
Resolució 2016000687

10. Establir un conveni de col·laboració entre el senyor Joan Costa Martínez i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000688

11. Establir un conveni de col·laboració entre OHL Servicios INGESAN, SA i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000689

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME

A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
12. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci de
les Gavarres per fomentar la divulgació dels valors del suro a través del projecte
ecoturístic "From Bark to Bottle".
Resolució 2016000690

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
13. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal en la modalitat
d'interinatge d'un/a tècnic de grau mitjà - bibliotecari/a.
Resolució 2016000691

14. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per danys
a un vehicle com a conseqüència del trasllat efectuat per la grua municipal el dia
9 de juny de 2015.
Resolució 2016000692

15. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, c/ Orient,13, el dia 30 de gener de 2015, que atribueix al
mal estat del paviment.
Resolució 2016000693

16. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, c/ Mare de Deu del Remei, 36, el dia 25 de setembre de
2015, que atribueix a defectes en el paviment.
Resolució 2016000694

17. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a un vehicle per col·lisió amb un porc senglar mentre circulava per la N-II,
Pk 720, el dia 20 de setembre de 2015.
Resolució 2016000695

18. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de monitoratge de la sala
de musculació de la piscina municipal Santa Eugènia - Can Gibert, i de
monitoratge de l'escola de tennis de la zona esportiva la Devesa, pels cursos
2016-2017 i 2017-2018.
Resolució 2016000696

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
19. Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions per participar en curses
solidàries any 2016 - Oncotrail 2016.
Resolució 2016000697

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
20. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer
Can Cases, 14.
Resolució 2016000698

21. Obra núm 20160719
Atorgar llicència per a acondicionament exterior de l'Institut Vicens Vives al carrer
Isabel la Catòlica, 17.
Pressupost: 35.365,12 euros Impost ICIO: 1.379,24 euros.
Resolució 2016000699

22. Obra núm 20160689
Atorgar llicència d'obres a Gestión Integral de Instalaciones, SL per a reforma
d'instal·lació de climatització edifici al carrer Oviedo, 30.
Pressupost: 81.898,09 euros Impost ICIO: 3.194,03 euros.
Resolució 2016000700

23. Obra núm 20160602
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Torre de Taialà,
31.
Pressupost: 9.100,00 euros Impost ICIO: 354,90 euros.
Resolució 2016000701

24. Obra núm 20160583
Atorgar llicència d'obres per a ampliació d'habitatge al carrer Mas Abella, 11.
Pressupost: 18.925,37 euros Impost ICIO: 738,09 euros.
Resolució 2016000702

25. Obra núm 20150985
Atorgar modificació de llicència d'obres aprovada per a supressió de la planta
soterrani projectada a la societat Homs Empresa Constructor, SA a Gran Via
Jaume I, 1.
Pressupost: 458.993,00 euros Impost ICIO: 17.900,73 euros.
Resolució 2016000703

26. Aprovar definitivament el Projecte executiu de connexió del carril bici de Pont
Major a Campdorà.
Resolució 2016000704

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
27. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Musical Escampillem
per a la realització del Festival Undàrius 2016 - Festival de cultura popular i
tradicional.
Resolució 2016000705

28. Atorgar una subvenció per concessió directa a Fundació Casa de la Música del
Gironès, per a la celebració de la Setmana de la Rumba 2016.
Resolució 2016000706

29. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona per a la celebració d'un concert el passat dia 12 de maig de
2016.
Resolució 2016000707

30. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Cultural Cinètica +
per a la realització de la vuitena edició del Tempo Sota les Estrelles.
Resolució 2016000708

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.

