SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-TRES
DE SETEMBRE DE DOS MIL SETZE

A la Ciutat de Girona, a vint-i-tres de setembre de dos mil setze.
Essent les nou i vint-i-cinc minuts 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 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 convidats, 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.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. Es troba present
l'interventor Carlos Merino i Pons.
Comprovada l'existència de quòrum necessari per a la constitució de la Junta de
Govern Local, qui presideix 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 16 de setembre d'enguany,
(expedient número 2016020367) 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 a la Junta de Confraries de Girona, destinada a la
commemoració del 20è aniversari de la banda de Vilafamés.
Resolució 2016001097

2. Atorgar una subvenció destinada a la confecció d'un llibret commemoratiu del
50è aniversari de les Jornades de Germanor del Gremi de pastissers artesans de
Girona.
Resolució 2016001098

3. Atorgar una subvenció a Europe Direct Girona destinada a les activitats
programades en el marc de l'exposició "Ara fa 30 anys: Un espai de reflexió".
Resolució 2016001099

4. Atorgar una subvenció a GICOR - Associació gironina de prevenció i ajuida a les
malalties del Cor, destinada a la celebració de la XX Setmana del Cor de Girona.

Resolució 2016001100

5. Atorgar una subvenció a la Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona
destinada als actes de commemoració del 175è aniversari de l'Institut Jaume
Vicens Vives.
Resolució 2016001101

6. Atorgar una subvenció a l'escola FEDAC - Pont Major destinada a la celebració
d'una accció de convivència social.
Resolució 2016001102

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
7. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la gestió del Servei
d'Informació Mediadora.
Resolució 2016001103

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
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 2016001104

9. 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 2016001105

10. Establir un conveni de col·laboració entre Famvilagir, S.L. 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 2016001106

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
11. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat
de Girona per al desenvolupament del projecte Centre d'Educació i Cultura
d'Auserd en el marc de les activitats vinculades a l'agermanament de la ciutat de
Girona i la daira de Farsia de la República Àrab Saharauí Democràtica.
Resolució 2016001107

A proposta de la regidora delegada de Salut.
12. Aprovar la Clàusula Addicional tercera del Conveni signat l'1 d'octubre de 2014,

entre Ajuntament de Girona i CatSalut per al Consultori de Pont Major i el Centre
Jove de Salut Integral, relatiu a donar suport a l'assistència sanitària de
cobertura pública.
Resolució 2016001108

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
13. Aprovar de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per les Associacions
de Comerciants de Girona.
Resolució 2016001109

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
14. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local de Promoció de la Ciutat i Impuls dels
sectors Emergents per la creació d'ocupació.
Resolució 2016001110

15. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local de Desenvolupament de Projectes
Europeus per al Foment de l'Activitat Econòmica.
Resolució 2016001111

16. Modificar les bases de la convocatòria per a la creació de borses de treball
d'auxiliars administratius/ves.
Resolució 2016001112

17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Creu, el dia 17 d'agost de 2016
Resolució 2016001113

18. Rectificar l'error material de l'Acord de Junta de Govern Local d'adjudicació del
contracte de subministrament de material fungible d'oficina.
Resolució 2016001114

19. Adjudicar el contracte dels serveis de neteja i dels treballs de jardineria al Parc
de Domeny de Girona.
Resolució 2016001115

20. Requeriments de compliment del contracte i proposta d'imposició de penalitats
per incompliment de la clàusula social, del contracte de les obres relatives al
Projecte d'Urbanització de la plaça de Josep Pallach i Carolà.
Resolució 2016001116

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
21. Obra núm 20160575
Atorgar llicència d'obres a la societat Banco Santander, SA per a reforma interior
d'oficina bancària a plaça Marquès de Camps, 1.
Pressupost: 1.082.401,91 euros Impost ICIO: 42.213,67 euros
Resolució 2016001117

22. Obra núm 20160751
Atorgar llicència de legalització d'obres de reforma de nau per a magatzem de
productes d'alimentació a la societat Francisco Puig Masjuan, SA al carrer Camp
de la Creu, 7, bxs.
Pressupost: 165.206,00 euros Impost ICIO: 6.443,03 euros
Resolució 2016001118

23. Obra núm 20161166
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina descoberta a passatge
Ricard Giralt i Casadesús, 6.
Pressupost: 8.047,00 euros Impost ICIO: 313,83 euros
Resolució 2016001119

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
24. APROVAR l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'Institut
d'Estudis Gironins, en concepte de suport municipal per a les activitats del 2016 i
funcionament de l'entitat.
Resolució 2016001120

25. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i l'Associació Festival de Cinema de Girona per a la celebració de la 28a
edició del Festival de Cinema de Girona.
Resolució 2016001121

26. Atorgar una subvenció a Produccions Fila6 Girona, SL per a la realització del
Festival de Jazz de Girona 2016.
Resolució 2016001122

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

