SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vuit de juliol de dos mil setze.
Essent un quart i nou 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, 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, Joaquim Rodríguez i
Vidal i Manuel Martín i Vertedor.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Ma. Àngels Planas i Crous i la regidora
Elisabeth Riera i Alemany.
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 1 de juliol d'enguany (expedient
núm. 2016015309), 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 la cessió de documentació en règim de comodat del Grup Excursionista
i Esportiu Gironí (GEiEG).
Resolució 2016000784

2. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "Girona. Aigua i ciutat (II)".
Resolució 2016000785

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
3. Aprovar el preu públic del tiquet del IV sopar popular Fires de Sant Narcís.
Resolució 2016000786

4. Atorgar subvencions a Associacions de Veïns per a l'organització de les festes
majors de barri 2016.
Resolució 2016000787

5. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'Associació Girona 1809-Amics
de la Girona Napoleònica per a l'organització de la IX Festa Reviu els Setges de
Girona.
Resolució 2016000788

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
6. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i l'Associació Social Esqueix.
Resolució 2016000789

7. Aprovar un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i l'Associació La Sorellona.
Resolució 2016000790

8. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i l'Associació Casal Infantil Santa Eugènia.
Resolució 2016000791

9. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i AD'IS Associació d'Iniciatives Socials.
Resolució 2016000792

10. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i l'Associació Cultura S/N.
Resolució 2016000793

11. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i l'Associació Casal Infantil i Juvenil de Taialà.
Resolució 2016000794

12. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i Fundació Esplai Girona.
Resolució 2016000795

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
13. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
GICARNS, SL en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC001/15/00037.
Resolució 2016000796

14. 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 2016000797

15. Establir un conveni de col·laboració entre Sistemes Informàtics Icon, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2015.
Exp.
15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000798

16. Establir un conveni de col·laboració entre Print 3D Girona, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000799

17. Establir un conveni de col·laboració entre Projectes Com-Tech, SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000800

18. Establir un conveni de col·laboració entre Jessica Muñoz Alvarado - Grow Market
Pineda i l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades
prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP 2015, exp.
15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000801

19. Establir un conveni de col·laboració entre Albert Simó Grau - APPEL4PRO i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2015,
exp.
15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000802

20. Establir un conveni de col·laboració entre Inforgest Informàtica, SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000803

21. Establir un conveni de col·laboració entre Sistemes Cad Girona, SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2015, exp. 15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000804

22. Establir un conveni de col·laboració entre Acció Informàtica i Tecnologia, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2015.
Exp.
15/FOAP/269/0127331.
Resolució 2016000805

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.

23. Establir un conveni de col.laboració i patrocini entre Telefònica de España,
S.A.U. i l'Ajuntament de Girona per la 61a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2016000806

24. Modificar l'acord de Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2016 d'aprovació de
projectes en motiu de la 61ª Exposició de Girona, Temps de Flors 2016.
Resolució 2016000807

25. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Albi i l'Ajuntament de
Girona dins el marc de "la Nuit pastel 2016".
Resolució 2016000808

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
26. Aprovar les bases de la convocatòria per a la creació de borses de treball
d'auxiliars administratius/ves.
Resolució 2016000809

27. Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Girona pels
exercicis 2016-2019.
Resolució 2016000810

28. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat d'una caiguda a les
escales del col·legi electoral de Vilarroja, el dia 26 de juny de 2016.
Resolució 2016000811

29. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de danys a la tanca de
fusta d'una finca situada a l'Avinguda Sant Narcís, afectada per un incendi que
es va produir en un contenidor, el dia 23 de juny de 2016
Resolució 2016000812

30. Iniciar expedient de responsabilitat derivat de la reclamació formulada per danys
per inundació a l'aparcament soterrani de la plaça Josep Pallach Carola, que
atribueix a l'execució d'obres a la coberta, durant els episodis de pluja dels dies
30 i 31 de maig de 2016
Resolució 2016000813

31. Revisió d'IPC dels serveis de manteniment del mobiliari urbà i paviment dels
espais públics de Girona, adjudicat en favor de la "Fundació Privada Astres".
Resolució 2016000814

32. Aprovar els preus contradictoris de l'1 al 12 corresponents a les obres
d'instal·lació d'un ascensor públic al Passatge Picapedrers.
Resolució 2016000815

33. Prorrogar el contracte dels serveis de teleassistència domiciliària per a persones
majors de 64 anys i persones dependents que visquin soles a la ciutat de Girona.
Resolució 2016000816

34. Adjudicar el contracte de venda com a ferralla dels vehicles declarats com a fora
d'ús i que estan ingressats al Dipòsit Municipal de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000817

35. Prorrogar el contracte dels serveis de desplegament del programa de centres
oberts a diferents sectors de la ciutat de Girona, corresponents al Lot 1 (Centre
Obert Barri Vell, Centre Obert Esquerra del Ter, Centre Jove Taialà, Centre
Obert Sant Narcís, Centre Obert Pont Major i Centre Obert Palau).
Resolució 2016000818

36. Prorrogar el contracte dels serveis de desplegament del programa de centres
oberts a diferents sectors de la ciutat de Girona, corresponents al Lot 2 (Centre
Obert Güell i Centre Obert Santa Eugènia).
Resolució 2016000819

37. Prorrogar el contracte dels serveis de desplegament del programa de centres
oberts a diferents sectors de la ciutat de Girona, corresponents al Lot 3 (Centre
Jove Sector Est i Centre Obert Sector Est).
Resolució 2016000820

38. Prorrogar la contractació dels serveis d'atenció directa als joves a desenvolupar
en diferents equipaments municipals de la ciutat de Girona, corresponents al Lot
1.
Resolució 2016000821

39. Prorrogar el contracte dels serveis d'atenció directa als joves a desenvolupar en
diferents equipaments municipals de la ciutat de Girona, corresponents al Lot 2.
Resolució 2016000822

40. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis de manteniment correctiu
i preventiu dels sots, flonjalls i anellats de tapes del paviment asfàltic de diferents
carrers de la ciutat de Girona.
Resolució 2016000823

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
41. Aprovar el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Girona i Promocions Viñals,
SA, per regular la cessió de terrenys, en execució del PGOU de Girona.
Resolució 2016000824

42. Obra núm 20160428
Atorgar llicència urbanística per a legalització d'agrupació de dues oficines per a
un habitatge al carrer Santa Eugènia, 18, 3r 2a.
Resolució 2016000825

43. Obra núm 20141342
Atorgar modificació de llicència d'obres per a ampliació de la superfície de
l'habitatge al carrer Força, 13, pr. 1.
Pressupost: 119.814,33 euros Impost ICIO: 4.672,76 euros.

Resolució 2016000826

44. Obra núm 20160709
Atorgar llicència d'obres a la societat Immobles Llambilles, SA per a reforma i
divisió d'un habitatge per a un habitatge i un despatx a Gran Via Jaume I, 82, 5è
1a.
Pressupost: 15.480,00 euros Impost ICIO: 603,72 euros
Resolució 2016000827

45. Obra núm 20160659
Atorgar llicència d'obres a la societat Edifici Mas Busquets, SL per a enderroc
d'edifici industrial entre mitgeres al carrer Canonge Dorca, 16-18.
Pressupost: 46.291,50 euros Impost ICIO: 1.805,37 euros.
Resolució 2016000828

46. Obra núm 20150312
Atorgar modificació de llicència d'obres per a construcció de nou edifici per a la
producció de cafè soluble a la societat Nestlé España, SA a carretera Antiga
d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 724.909,00 euros Impost ICIO: 28.271,45 euros
Resolució 2016000829

47. Obra núm 20160783
Atorgar llicència d'obres a la societat Grup Supeco Maxor, SL per a reforma
interior de la superfície comercial del supermercat Carrefour a l'avinguda França,
42, bxs.
Pressupost: 77.670,13 euros Impost ICIO: 3.029,14 euros
Resolució 2016000830

48. Obra núm 20141305
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat al carrer Tosa d'Alp, 2.
Resolució 2016000831

49. Obra núm 20160784
Atorgar llicència d'obres a Hermanas Carmelitas (C.Vedruna) per a estintolament
estructural i redistribució interior de la zona d'administració de l'Escola Vedruna a
carrer Barcelona, 21, bxs.
Pressupost: 60.516,00 euros Impost ICIO: 2.360,12 euros.
Resolució 2016000832

50. Obra núm 20160885
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a execució de les
fases d'enderrocs, moviment de terres i fonamentació per a obres de reforma i
de modificació de coberta de la nau de torrefacció de la fàbrica Nestlé per a la
instal·lació d'un nou torrador a carretera Antiga d' Amer, 3.
CT ANTIGA D'AMER 3, BS
Pressupost: 109.984,08 euros Impost ICIO: 4.289,38 euros
Resolució 2016000833

51. Obra núm 20160771

Atorgar llicència d'obres per a planta soterrado d'un hivernacle (1a fase) a
disseminat Campdorà, 93.
Pressupost: 98.825,94 euros Impost ICIO: 3.854,21 euros.
Resolució 2016000834

52. Obra núm 20150354
Acceptar la sol·licitud de renúncia de la societat DINA 2003, SL de la llicència
d'obres atorgada per a reforma de vestíbul i instal·lacions comuns a l'avinguda
Mariano Álvarez de Castro, 4, bxs.
Resolució 2016000835

53. Obra núm 20141043
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació de l'edificació en sòl no urbanitzable
"Can Lliure" per a habitatge unifamiliar a disseminat Sant Daniel, 51.
Pressupost: 288.649,47 euros Impost ICIO: 11.257,33 euros.
Resolució 2016000836

54. Obra núm 20150971
Atorgar llicència d'obres a la societat LIDL Supermercados, SA per a construcció
d'edifici per a supermercat i aparcament a plaça de Salt, 2.
Pressupost: 2.135.482,00 euros Impost ICIO: 83.283,80 euros
Resolució 2016000837

55. Denegar la sol·licitud de llicència a la societat Nord 1901, SL per a reforma
d'edifici per a hotel al carrer Nord, 5.
Resolució 2016000838

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
56. Establir un conveni de col·laboració de mecenatge en espècies amb Resolume
B.V. per a la realització del Festival internacional de Mapping Girona 2016.
Resolució 2016000839

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
57. Resoldre l'expedient sancionador número 2016007164 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000840

58. Resoldre l'expedient sancionador número 2016007623 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000841

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
59. Declarar obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació integral de la
façana de la finca situada al carrer Tuyet Santamaria, 16).
Resolució 2016000842

60. Declarar obres d'especial interés o utilitat municipal (refer minvells, buneres,
aiguafons i canals interiors de la finca situada al carrer Auriga 3).
Resolució 2016000843

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.

