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Decret de l'Alcaldia

(Proposta 2016028665)

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 2235488 2TPH4-MKBLN-DKYD8 B3CBC2F34C006BFB7F97EFC7785FE8CE2911B501 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document està SIGNAT. Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007.

Vist el que disposa l'article 80 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1996, de 28 de novembre,
DECRETO
Primer.- Fixar el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 4 de novembre d'enguany (expedient
núm. 2016025122).
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
1. Atorgar un ajut econòmic a "FECASARM" per a la realització de la 11ª edició de la
campanya "Viu les Fires amb SantNarcivisme".
2. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'entitat Confraria de Jesús
Crucificat - Manaies de Girona per a l'organització de la Cavalcada de Reis i
determinats actes de la Setmana Santa 2017.
3. Atorgar a l'Associació de Veïns de Pla de Palau Sant Pau el premi del cinquè
concurs d'engalanament de carrers Fires de Sant Narcís 2016.
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
4. Aprovar els termes del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, relatiu al
desenvolupament del projecte comunitari per a escales al barri de la Font de la Pólvora
per a l'any 2016.
5. Ratificar el contracte programa 2016 per a ens locals per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de Serveis d'Informació i Atenció a les Dones SIAD, de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya,
6. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i les entitats Front
d'Alliberament Gai de Catalunya-Girona, Associació Grup de Lesbianes de Girona i
Associació Girona Orgullosa, per a la cessió i gestió del local social situat als baixos
del carrer Nou del Teatre núm. 18 de Girona i per al desenvolupament d'activitats
divulgatives i formatives per al període 1 d'octubre a 31 de desembre de 2016.
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
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7. Establir un conveni de col·laboració entre Inforgest Informàtica, SL 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.
A proposta del regidor delegat de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
8. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona per a la delegació en
l'ajuntament de l'oficialització de l'actualització contínua de la cartografia topogràfica a
escala 1:500 i 1:2000 que aquest genera.
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i
Turisme
9. Realitzar la darrera aportació econòmica a la Fundació Auditori Palau de
Congressos de Girona per a la realització de les accions del darrer trimestre de l'any
2016 del Pla d'Accions Comercials del Palau de Congressos.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
10. 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.
11. Convocar procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a
tècnic/a pel Programa de Projectes Innovadors i Experimentals, àmbit sector
construcció, condicionat a l'atorgament de la subvenció.
12. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de borsa
de treball de peons per a la brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
13. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de borsa
de treball d'oficials per a la brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
14. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
lesions per caiguda en el parc infantil de la plaça Josep M. Prat, el dia 7 de maig de
2015.
15. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
lesions ocasionades pel gronxador de la plaça Assumpció, el dia 17 de setembre de
2015.
16. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, c/ Besuvi, el dia 10 de febrer de 2015, que atribueix a defectes
en el paviment de la vorera.
17. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle per caiguda d'un arbre mentre es trobava estacionat a la plaça Sant
Pere, el dia 16 de setembre de 2015.
18. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle per caiguda d'un arbre mentre es trobava estacionat a la plaça Sant
Pere, el dia 16 de setembre de 2015.
19. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, plaça Ciutat de Figueres, el dia 7 de juny de 2014, que
atribueix a la manca de la tapa de l'arqueta d'un servei.
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20. Iniciar i aprovar l'expedient i el plec de clàusules de la contractació dels serveis de
publicitat amb Diari de Girona i convidar a DIARI DE GIRONA, S.A.
21. Iniciar i aprovar l'expedient i el plec de clàusules de la contractació dels serveis de
publicitat amb Hermes Comunicacions, S.A. i convidar a HERMES COMUNICACIONS,
S.A.
22. Acceptar la sol.licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres relatives al
Projecte d'Urbanització de la plaça Josep Pallach i Carolà (fase 1).
23. Iniciar i aprovar l'expedient i el plec de clàusules de la contractació dels serveis de
publicitat i comunicació amb Televisió de Girona i convidar a TELEVISIÓ DE GIRONA,
S.L.
24. Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les fonts ornamentals del Parc
del Migdia i del Parc Central, en favor de l'empresa "SOCAMEX, SAU".
25. Adjudicar la contractació del subministrament, instal·lació, configuració i posta en
marxa d'un cinemòmetre per efecte Doppler destinat a mesurar velocitats instantànies
de vehicles a motor des d'un emplaçament fix i tres cabines de pal per al seu
allotjament i el manteniment preventiu.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
26. Aprovar la resolució de la convocatòria pels centres escolars per a l'ús
subvencionat de l'Auditori de Girona per al curs 2016 /2017.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
27. Obra núm 20161245
Atorgar llicència d'obres a la societat Àrids Vilanna, SL per a redistribució interior
d'habitatge i pintat de façana al carrer Santa Clara, 16, 3r.
Pressupost: 38.262,62 euros Impost ICIO: 1.492,24 euros
28. Obra núm 20160994
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local a habitatge al carrer
Joaquim Vayreda, 38, bxs. A.
Pressupost: 39.900,00 euros Impost ICIO: 1.556,10 euros
29. Obra núm 20161206
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a ampliació estructural de
la central de producció d'aigua gelada per a instal·lació de condensador evaporatiu a
carretera Antiga d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 57.915,64 euros Impost ICIO: 2.258,71 euros
30. Obra núm 20161437
Atorgar llicència d'obres a Bisbat de Girona Parròquia Mercadal per a reforma de local
d'ús polivalent de la parròquia de Santa Susanna del Mercadal al carrer Anselm Clavé i
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Camps, 32, bxs.
Pressupost: 42.129,73 euros Impost ICIO: 1.643,06 euros
31. Obra núm 11442
Denegar la pròrroga de llicència d'obres a la societat Plax Products, SL per a
construcció d'edifici plurifamiliar a ronda Ferran Puig, 33.
32. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a construcció d'edifici comercial per a
supermercat i aparcament al carrer Can Turon, 1.
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33. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres de reforma per a canvi d'ús de local a
habitatge al carrer Cardenal Margarit, 10, bxs.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
34. Resoldre la convocatòria d'ajuts a la creació artística Girona Kreas 2016
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat
35. Resoldre l'expedient sancionador número 2016016616 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Segon.- Convocar pel proper dia 11 de novembre de 2016 a les 09:15 hores, sessió de
Junta de Govern Local ordinària.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a la revisió tècnica en data 9 de novembre de 2016
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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