SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a tres 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 (s'incorpora a les 9.25 h) , Ma. Àngels Planas i
Crous, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs Vázquez.
Hi assisteixen també, per haver estat convocats, la regidora Eva Palau i Gil i els
regidors Narcís Sastre Fulcarà i Manuel Martín 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 27 de maig d'enguany (expedient
núm. 2016011934), 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. Aprovar la programació d'estiu de la Xarxa de Centres Cívics pel període de juny
- juliol 2016.
Resolució 2016000549

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
2. Establir un conveni de col·laboració entre Carns i Embotits Rigo, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000550

3. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
OHL Servicios INGESAN, SA en el marc del Programa Joves per l'Ocupació,

exp. SOC001/15/00037.
Resolució 2016000551

4. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Transports Municipals del Gironès, SA, en el marc del Programa Joves per
l'Ocupació, exp. SOC001/15/00037.
Resolució 2016000552

5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Ardibal, SA en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC001/15/00037.
Resolució 2016000553

6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i F. J. H. A. en
el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp. SOC001/15/00037.
Resolució 2016000554

7. 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 2016000555

8. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i A.P. en el
marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp. SOC001/15/00037.
Resolució 2016000556

9. Establir un conveni de col·laboració entre Can Miquel, 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 2016000557

10. Establir un conveni de col·laboració entre ADAD - L'Encant 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 2016000558

11. Establir un conveni de col·laboració entre Sant Antoni Pastissers, 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 2016000559

12. Establir un conveni de col·laboració entre Sport Zone España Comercio de
Artículos de Deporte, SA 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 2016000560

13. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Tecnic-Ind 2011, SL, en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.

SOC001/15/00037.
Resolució 2016000561

14. Establir un conveni de col·laboració entre Unipreus, 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 2016000562

15. Establir un conveni de col·laboració entre Feu Vert Ibérica, SA 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 2016000563

16. Establir un conveni de col·laboració entre Suministradora de Electricidad y
Materiales, SA 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 2016000564

17. Establir un conveni de col·laboració entre Grupo Supeco Maxor, 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 2016000565

18. Establir un conveni de col·laboració entre l'Escola Noves Tendències, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000566

19. Establir un conveni de col·laboració entre Plamur Foods, S.L. 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 2016000567

20. 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 2016000568

21. Establir un conveni de col·laboració entre SEUR GEOPOST, 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 2016000569

22. Aprovar les bases per a l'any 2016, per a la sol·licitud i atorgament de
subvencions destinades a la contractació per part d'empreses i entitats de
persones en situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a
deu hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del
programa Girona Actua.
Resolució 2016000570

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà.
23. Concedir un ajut a l'Agrupació de Defensa Forestal de Girona per a l'actualització
del PPIF de Girona i el tractament de la vegetació de la franja de Font de la
Pólvora per l'exercici 2016.
Resolució 2016000571

24. Concedir un ajut a l'Agrupació de Defensa Forestal de Girona pel tractament de
les restes cremades a l'incendi del 21 de juliol de 2015 a Les Pedreres en les
finques privades.
Resolució 2016000572

A proposta del regidor delegat de Cooperació.
25. Resoldre la convocatòria de subvencions destinades a projectes de cooperació al
desenvolupament en l'àmbit internacional i projectes d'educació per al
desenvolupament i sensibilització, per a l'any 2016.
Resolució 2016000573

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
26. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Denominació
d'Origen Empordà i l'Associació de Bars i Restaurants de la plaça de la
Independència en motiu de la 4a edició de la Fira Tocs de Vi de l'Empordà per a
l'any 2016.
Resolució 2016000574

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
27. Revisió d'IPC de la contractació dels serveis de manteniment preventiu de la
xarxa d'enllumenat públic del municipi de Girona.
Resolució 2016000575

28. Revisió d'IPC de la contractació dels serveis per eliminar la contaminació visual
mitjançant l'extracció de pintades, publicitat i altres elements adherits a les
façanes i altres paraments verticals de les construccions públiques i privades,
així com als paviments i carrers i elements del mobiliari urbà.
Resolució 2016000576

29. Prorrogar el contracte dels serveis de repartiment d'àpats a domicili adreçat a
persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin a Girona i el
servei de menjador per a la gent gran a la ciutat de Girona, pel període de 5 de
juny de 2016 i fins el 4 de juny de 2017.

Resolució 2016000577

30. Aprovar la certificació final de les obres d'urbanització de la plaça del Pallol, fase
1 i incoació d'expedient pel pagament d'obres no previstes en projecte
executades i no aprovades prèviament.
Resolució 2016000578

31. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per sostracció d'una bicicleta el dia 12 de maig de 2016, que atribueix a
l'existència d'un bàcul d'enllumenat com a element que va facilitar l'acció.
Resolució 2016000579

32. Desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució de la Junta de
Govern Local adoptada en sessió ordinària del dia 18 de març de 2016.
Resolució 2016000580

33. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys derivats de caiguda a la via pública, c/ Bonastruc de Porta, el dia 13 de
desembre de 2014.
Resolució 2016000581

34. Acceptar la renuncia formulada dels drets derivats del procediment de
responsabilitat patrimonial iniciat per lesions derivades d'una caiguda al c/ Santa
Clara, el dia 15 de març de 2016.
Resolució 2016000582

35. Declarar l'acabament convencional del procediment de responsabilitat
patrimonial iniciat per resolució de l''Alcaldia-Presidència de 30 de març de 2015.
Resolució 2016000583

36. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys ocasionats per caiguda a la via pública, c/ Empordà, el dia 26 d'agost
de 2015.
Resolució 2016000584

37. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a un vehicle, per efecte d'una pilona hidràulica situada a la plaça
Independència, el dia 25 d'abril de 2016.
Resolució 2016000585

38. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, Gran Via de Jaume I, 60, que atribueix a l'existència
d'una reixa, el dia 2 de juliol de 2015.
Resolució 2016000586

39. Aprovar les tarifes de les consumicions per l'any 2016 de la llicència o
autorització d'ús privatiu per a realitzar la instal·lació d'un quiosc per la venda de
gelats, begudes (no alcohòliques) i llepolies i d'aprofitament especial per a
instal·lació d'una terrassa vinculada a la mateixa activitat a emplaçar a l'espai de
domini públic del recinte de les piscines municipals de la Devesa.
Resolució 2016000587

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
40. Establir un conveni de col·laboració amb el Club Ciclista Bike Breaks Girona per
l'organització de la "3a EDICIÓ DEL GIRONA GRAN FONDO 2016".
Resolució 2016000588

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
41. Aprovar inicialment el projecte d'ampliació de la vorera del carrer Sant Gregori, a
l'alçada del número 89.
Resolució 2016000589

42. Obra núm 20160177
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació d'edifici unifamiliar per a dos
habitatges i un local al carrer Pedret, 80, 1r.
Pressupost: 135.673,05 euros Impost ICIO: 5.291,25 euros.
Resolució 2016000590

43. Obra núm 20151553
Atorgar llicència d'obres a la Fundació Privada Bisbe Tomàs de Lorenzana per a
rehabilitació d'edifici existent al carrer Ballesteries, 21.
Pressupost: 276.830,20 euros Impost ICIO: 10.796,38 euros.
Resolució 2016000591

44. Obra núm 20160077
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Antic Roca, 21 per a
instal·lació d'ascensor al carrer Antic Roca, 21.
Pressupost: 127.450,58 euros Impost ICIO: 4.970,57 euros.
Resolució 2016000592

45. Obra núm 20160368
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior de farmàcia al carrer Creu, 18,
bxs. 1.
Pressupost: 51.939,76 euros Impost ICIO: 2.025,65 euros.
Resolució 2016000593

46. Obra núm 20160527
Atorgar llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya - Departament
d'Ensenyament per a reforma de l'Institut Narcís Xifra a passeig Sant Joan
Bosco, 1.
Pressupost: 59.351,59 euros Impost ICIO: 2.314,71 euros.
Resolució 2016000594

47. Obra núm 20160518
Atorgar llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya - Departament
d'Ensenyament per a reforma de l'Escola Montfalgars al carrer Montfalgars, 4.
Pressupost: 67.926,83 euros Impost ICIO: 2.649,15 euros.

Resolució 2016000595

48. Obra núm 20160401
Atorgar llicència d'obres a la societat Saima Productos y Servicios, SL per a
adequació de nau industrial per a centre de distribució majorista de medicaments
i productes farmacèutics al carrer Ginestar, 7.
Pressupost: 76.259,17 euros Impost ICIO: 2.974,11 euros.
Resolució 2016000596

49. Obra núm 20160556
Atorgar llicència d'obres per a construcció de traster al carrer Mare de Déu del
Remei, 15.
Pressupost: 7.913,40 euros Impost ICIO: 308,62 euros.
Resolució 2016000597

50. Obra núm 20160547
Atorgar llicència d'obres al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics per a
substitució d'aparells de climatització al carrer Santa Eugènia, 19, bxs.
Pressupost: 104.764,36 euros Impost ICIO: 4.085,81 euros.
Resolució 2016000598

51. Obra núm 20160562
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Riera Palagret, 24.
Pressupost: 8.950,00 euros Impost ICIO: 349,05 euros.
Resolució 2016000599

52. Obra núm 20160598
Atorgar llicència d'obres a la societat Inmobiliaria Promoción Escolar, SA per a
substitució d'estructura existent per a grada contínua al carrer Camí Vell de
Fornells, 2.
Pressupost: 23.206,46 euros Impost ICIO: 905,05 euros
Resolució 2016000600

53. Obra núm 20140603
Atorgar pròrroga per a finalització d'obres de reforma interior d'habitatge i
ampliació del cos de garatge a passeig Sant Joan Bosco, 88.
Resolució 2016000601

54. Obra núm 20160620
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Pou de la Torre,
18.
Pressupost: 8.261,00 euros Impost ICIO: 322,18 euros.
Resolució 2016000602

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
55. Atorgar una subvenció a Pistatxo Produccions, SL, per a la realització del
Festivalot - edició 2016.
Resolució 2016000603

56. Atorgar una subvenció a l'Associació Inund'Art per a la realització del XI Festival
Inund'Art.
Resolució 2016000604

57. Atorgar una subvenció a l'Associació Cultural Individu Ocult per a la realització
del Festival In-Somni 2016.
Resolució 2016000605

58. Establir un conveni amb la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona "La Caixa" per a la realització del Festival internacional de Mapping de
Girona 2016.
Resolució 2016000606

59. Aprovar les bases i convocatòria de les beques d'intercanvi en residència del
Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona amb La Chambre Blanche del Québec i
l'Associació Artéco d'Itàlia.
Resolució 2016000607

60. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i La Chambre
Blanche per portar a terme el projecte d'intercanvi de residències d'artistes.
Resolució 2016000608

61. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Artéco de Mercato Saraceno (Itàlia) per portar a terme el projecte d'intercanvi de
residències d'artistes
Resolució 2016000609

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.
62. Resoldre l'expedient sancionador número 2016000162 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000610

63. Resoldre l'expedient sancionador número 2016000781 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000611

64. Resoldre l'expedient sancionador número 2016000152 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000612

65. Resoldre l'expedient sancionador número 2016000223 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2016000613

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
66. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma de la façana
posterior de l'edifici situat al carrer Migdia 28).
Resolució 2016000614

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les nou i
vint-i-vuit minuts del matí.

