SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a u de juliol de dos mil setze.
Essent un quart i set 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 (s'incorpora a les 9.25 h, punt 22 de l'ordre del
dia), 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 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 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 23 de juny d'enguany (expedient
núm. 2016014688), 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. Acceptar diverses donacions de documentació a l'Arxiu Municipal.
Resolució 2016000753

2. Revocar l'acord d'acceptació de documentació referit a la donació de J.B.C.
Resolució 2016000754

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
3. Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores de la instal·lació
d'atraccions durant les Fires de Sant Narcís 2016 al Parc de la Devesa.
Resolució 2016000755

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

A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
4. Establir un conveni de col·laboració amb el Grup Excursionista i Esportiu Gironí
(GEiEG) per a l'ús de la piscina del complex esportiu de Sant Narcís i l'ús del
servei de bus urbà de Girona.
Resolució 2016000756

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
5. Establir un conveni de col·laboració entre Suministradora de Electricidad y
Materiales, S.A. 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 2016000757

6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Portes Metàl·liques Riera, SL, en el marc del Programa Joves per l'Ocupació,
exp. SOC001/15/00037.
Resolució 2016000758

7. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
TECNIC-IND 2011, SLU, en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC001/15/00037.
Resolució 2016000759

8. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Transportes Intercomarcales, S.A. en el marc del Programa Joves per
l'Ocupació, exp. SOC001/15/00037.
Resolució 2016000760

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Salut.
9. Ratificar els termes de la clàusula addicional segona, corresponent al període d'1
de gener a 31 de desembre de 2015, en el marc del conveni de col·laboració
signat entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Girona,
relatiu al Consultori Municipal de Pont Major i al Centre Jove de Salut Integral.
Resolució 2016000761

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
10. Aprovar l'aportació econòmica al Consell Comarcal del Gironès en matèria de
promoció turística.
Resolució 2016000762

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
11. 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 2016000763

12. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
grau mitjà, per prestar els seus serveis a l'Oficina de Comunicació.
Resolució 2016000764

13. Aprovar l'annex de modificació del conveni de col.laboració signat el dia 10 de
setembre de 2015 entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona (UdG).
Resolució 2016000765

14. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial derivada de la reclamació
formulada per danys ocasionats a un vehicle, per col·lisió amb una tapa de
registre, el dia 15 d'agost de 2015.
Resolució 2016000766

15. Estimar en part la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per danys
ocasionats per caiguda a la via pública, plaça Marques de Camps, el dia 23 de
febrer de 2015, que atribueix a una deficiència a la vorera.
Resolució 2016000767

16. Iniciar i aprovar l'expedient del contracte de serveis de manteniment de les fonts
ornamentals del Parc Central i del Parc del Migdia.
Resolució 2016000768

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
17. Aprovar la convocatòria per a la concessió de la subvenció "Igualtat
d'oportunitats" adreçada als centres educatius de Girona. Curs 2016-2017.
Resolució 2016000769

18. Aprovar la convocatòria per a la concessió de la subvenció "Activa el teu pati"
adreçada a centres educatius de Girona. Curs 2016-2017.
Resolució 2016000770

19. Aprovar la convocatòria per a la concessió de la subvenció a desplaçaments per
a activitats del programa de Recursos Educatius adreçada a centres educatius
de Girona. Curs 2016-2017.
Resolució 2016000771

20. Aprovar la convocatòria per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona, adreçat
als centres educatiius de la ciutat. Curs 2016-2017.
Resolució 2016000772

21. Aprovar la convocatòria de subvencions per al foment i promoció de l'esport

escolar, curs 2016/2017.
Resolució 2016000773

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
22. Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització de la Pujada al carrer de Punta del
Pi i entorn. Fase 1.
Resolució 2016000774

23. Obra núm 20150395
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer
Nou, 12, pr. 2.
Resolució 2016000775

24. Obra núm 20160850
Atorgar llicència d'obres per a reforma estructural de forjat de planta primera al
carrer Peixateries Velles, 7.
Pressupost: 5.600,00 euros Impost ICIO: 218,40 euros.
Resolució 2016000776

25. Obra núm 20130094
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a reforma de locals comercials i vestíbul
comunitari en planta baixa d'edifici plurifamiliar per a la creació de 7 habitatges al
carrer Pau Casals, 32.
Resolució 2016000777

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
26. Aprovar el conveni de cessió temporal de la col·lecció d'obres d'art del senyor J.
N. A i la senyora M. F. G.
Resolució 2016000778

27. Establir un conveni interadministratitu per donar suport al Festival Internacional
de Temporada Alta.
Resolució 2016000779

28. Establir un conveni de col·laboració amb The Project Music Company, SL, per a
la difusió de la cultura i en especial en l'àmbit musical.
Resolució 2016000780

29. Establir un conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural Castell de
Peralada.
Resolució 2016000781

30. Establir un conveni de col·laboració amb Ediciones Musicales Clipper's, per a la
difusió de la cultura i en especial de la música.
Resolució 2016000782

31. Aprovar les bases específiques reguladores del Concurs Smartfilms Girona.
Resolució 2016000783

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

