SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a trenta de setembre de dos mil setze.
Essent dos quarts menys sis 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 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 9:32 h), 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'aproven els
esborranys de les actes de les sessions anteriors, ordinària (expedient 2016020646) i
extraordinària urgent (expedient 2016021316) de data 23 de setembre d'enguany,
dels quals s'han tramès còpia a tots els regidors membres de la Junta de Govern
Local. Per unanimitat, queden aprovats com a actes de les esmentades sessions.
2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa.
1. Atorgar una subvenció a un grup d'alumnes de La Salle Girona destinada a la
creació d'una guia en xinès de la ciutat de Girona.
Resolució 2016001124

2. Atorgar una subvenció a L'Associació LiberPress destinada a la realització dels
Premis LiberPress 2016.
Resolució 2016001125

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
3. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Aprovar la programació d'activitats a L'Espai Marfà per al període octubre-

novembre-desembre 2016 i els corresponents preus públics.

4. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Aprovar la programació d'activitats a L'Estació Espai Jove per al període octubrenovembre-desembre 2016 i els corresponents preus públics.

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
5. Establir un conveni de col·laboració entre Quart plat, S.C. 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 2016001126

6. Concertar un conveni de col·laboració entre l'empresa CLECE, S.A. 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 2016001127

7. Concertar un conveni de col·laboració entre OHL Servicios INGESAN, S.A. 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 2016001128

8. Concertar un conveni de col·laboració entre GLOBAL Neteges, 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 2016001129

9. Concertar un conveni de col·laboració entre Fundació Els Joncs 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 2016001130

10. Concertar un conveni de col·laboració entre Tina Neteges, 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 2016001131

11. Concertar un conveni de col·laboració entre Solucions Integrals PRONET, 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 2016001132

12. Concertar un conveni de col·laboració entre Multiserveis Ndavant, 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 2016001133

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
13. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència competitiva a
la Fundació Nzuri Daima per a l'organització de l'estada del Cor Safari a Girona
en el marc del projecte "Música per acostar mons". Destinar-hi 1.500,00 €
Resolució 2016001134

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
14. Canvi de titularitat parada núm. 19 del Mercat Municipal d'Abastaments.
Resolució 2016001135

15. Transmissió de titularitat parades núm. 23 dimarts i 137 dissabte al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2016001136

16. Transmissió de titularitat parada núm. 97 dissabte al mercat de marxants Ribes
del Ter/Devesa.
Resolució 2016001137

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
17. Requerir a la UTE "MERCATS 2012", amb NIF núm. U55148522, perquè
continuï prestant els serveis de neteja i desinfecció del Mercat Municipal
d'Abastaments i del Mercat de Majoristes de fruites i verdures (Mercagirona), pel
termini d'un mes a partir del dia 1 d'octubre de 2016, i en tot cas fins a la
formalització del nou contracte.
Resolució 2016001138

18. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local de Desenvolupament de l'Estratègia
Turística Sostenible.
Resolució 2016001139

19. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
grau mitjà - llevador/a per prestar serveis al Centre Jove de Salut Integral.
Resolució 2016001140

20. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
gestió de recursos per al foment de l'ocupació juvenil.
Resolució 2016001141

21. Modificar les bases per a la creació de la borsa de treball de treballadors/es
socials.
Resolució 2016001142

22. Modificar les bases per a la creació de la borsa de treball d'educadors/es socials.
Resolució 2016001143

23. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per col·lisió d'un vehicle amb un altre vehicle a l'avinguda de Sant Narcís, el dia
27 de febrer de 2016, que atribueix a la deficient regulació semafòrica.
Resolució 2016001144

24. Requerir a l'empresa "EULEN, S.A.", amb NIF núm. A28517308, perquè continuï
prestant els serveis de neteja de l'escola Pericot, pavelló de Montfalgars i Centre
Cívic Barri Vell, pel termini d'un mes a partir del dia 1 d'octubre de 2016, i en tot
cas fins a la formalització del nou contracte.
Resolució 2016001145

25. Desestimar les al·legacions presentades per l'empresa SERVEI INTEGRAL DE
DERIVATS TÈXTILS, SLU.
Resolució 2016001146

26. Modificar el contracte de les obres de construcció del carril bicicleta sota el
viaducte del tren, des del Pont de Pedret fins a la plaça Poeta Marquina.
Resolució 2016001147

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
27. Resoldre la convocatòria d'ajuts per a participar en curses solidàries ONCOTRAIL 2016.
Resolució 2016001148

28. Establir un conveni de col·laboració amb el Club Esportiu Esports Parra, per la
coorganització de la 3a edició de la "Cursa de la Dona de Girona", diumenge dia
2 d'octubre 2016.
Resolució 2016001149

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
29. Obra núm 20161098
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Nord, 17, 4t
2a.
Pressupost: 46.612,93 euros Impost ICIO: 1.817,90 euros

Resolució 2016001150

30. Obra núm 20141611
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Bacià, 6 per a
supressió de barreres arquitectòniques al carrer Bernat Bacià, 6.
Resolució 2016001151

31. Obra núm 20151281
Atorgar llicència d'obres a la societat Obres i Promocions Pons, SA per a
construcció d'edifici plurifamiliar al carrer Bernat Boades, 74-76.
Pressupost: 2.183.319,85 euros Impost ICIO: 85.149,47 euros
Resolució 2016001152

32. Obra núm 20151282
Atorgar llicència d'obres a la societat Obres i Promocions Pons, SA per a
construcció d'edifici plurifamiliar al carrer Bernat Boades, 78-80.
Pressupost: 2.012.851,59 euros Impost ICIO: 78.501,21 euros
Resolució 2016001153

33. Obra núm 20160677
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'hivernacle per a conreu protegit a
disseminat Campdorà, 93.
Pressupost: 105.597,42 euros Impost ICIO: 4.118,30 euros
Resolució 2016001154

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
34. Atorgar una subvenció directa a Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC.
Resolució 2016001155

35. Aprovar la convocatòria del V Concurs SmartFilms Girona.
Resolució 2016001156

36. Aprovar els termes del Conveni regulador de la subvenció concedida per la
Comissió Europea per la realització del Projecte Europeu The Spur / ETACEC
16/18.
Resolució 2016001157

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
37. Concedir l'ampliació de termini per presentar oferta.
Resolució 2016001158

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

