SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-SET
DE GENER DE DOS MIL DISSET

A la Ciutat de Girona, a vint-i-set de gener de dos mil disset.
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 presidenta Marta Madrenas
i Mir, i trobant-se presents els tinents i tinentes d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda,
Eduard Berloso i Ferrer, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Glòria Plana Yanes i Ma. Àngels
Planas i Crous.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà, Elisabeth Riera i
Alemany, 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 20 de gener d'enguany (expedient
núm. 2017001006), 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 diverses donacions de documentació a l'Arxiu Municipal.
Resolució 2017000059

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
2. Resoldre la convocatòria de subvencions destinades a col·laborar en el transport
adaptat corresponent a l'any 2016.
Resolució 2017000060

A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
3. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació de Mares i Pares
d'Alumnes de l'Escola Font de l'Abella per a la realització d'un casal d'estiu 2016.
Resolució 2017000061

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
4. Establir un conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona en el marc del
Programa Joves per l'Ocupació, exp. SOC004/16/00023.
Resolució 2017000062

5. Establir un conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona en el marc del
Programa 30 PLUS, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000063

6. Establir un conveni de col·laboració entre INSTALEG GIRONA SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-112016.
Resolució 2017000064

7. Establir un conveni de col·laboració entre Comercial Mecanotoldo, SLU 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 2017000065

8. Establir un conveni de col·laboració entre Green PVC 2010, 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.
Resolució 2017000066

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
9. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del
Gironès per a la delegació del servei d'explotació de la deixalleria comarcal a
Sarrià de Ter i l'atenció al usuari de les dues deixalleries mòbils.
Resolució 2017000067

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
10. Autoritzar el canvi de titularitat de les parades núm.171, 172, 173 i 174 del

Mercat Municipal d'Abastaments.
Resolució 2017000068

11. Aprovar la transmissió de titularitat de la parada núm. 66 dimarts al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017000069

12. Aprovar la transmissió de titularitat de les parades núm. 17 dimarts i 149 dissabte
al mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017000070

13. Revocar l'atorgament de subvencions en motiu de la 61ª Exposició de Girona,
Temps de Flors 2016, subacord número 11 de l'acord de Junta de Govern Local
de 22 d'abril de 2016.
Resolució 2017000071

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
14. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral interina d'un/a tècnic/a de
gestió per prestar serveis a Educació, de l'Àrea d'Educació i Esports.
Resolució 2017000072

15. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a auxiliar de
turisme, per prestar serveis a l'Oficina de Turisme.
Resolució 2017000073

16. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern
Local adoptat en sessió del dia 25 de novembre de 2016, desestimatori d'una
petició d'indemnització per responsabilitat patrimonial(60-015W).
Resolució 2017000074

17. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de reclamació de
responsabilitat patrimonial per caiguda a l'interior del mercat d'abastaments (34016A).
Resolució 2017000075

18. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de reclamació de
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (26-016W).
Resolució 2017000076

19. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per una caiguda a la via pública (1-017A).
Resolució 2017000077

20. Prorrogar el contracte dels serveis d'atenció directa als joves usuaris a "Els
Químics Espai Jove", pel període d'un any a partir del dia 27 de gener de 2017.
Resolució 2017000078

21. Revisió d'IPC de la contractació dels serveis d'assistència tècnica per a la

prestació de les operacions de demanda i d'un auxiliar de serveis pel Centre
Coordinador d'Emergències de Girona.
Resolució 2017000079

22. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis auxiliars d'assentament
del mercat ambulant de Can Gibert del Pla, reservat a Centres Especials de
Treball.
Resolució 2017000080

23. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres de connexió del carril bici
de Pont Major a Campdorà.
Resolució 2017000081

24. Iniciar i aprovar l'expedient del contracte dels serveis d'actualització de "Service
Packs", i de suport i de manteniment correctiu i evolutiu del sistema de gestió de
Recursos Humans (Meta4 PeopleNet) de l'Ajuntament de Girona
Resolució 2017000082

25. Requerir a l'empresa SOCAMEX, SAU.
Resolució 2017000083

26. Adjudicar la contractació conjunta d'elaboració de projecte i execució dels treballs
de substitució del recobriment refractari dels dos forns d'incineració de la planta
de valorització energètica de residus de Campdorà (Girona).
Resolució 2017000084

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
27. Aprovar la resolució de la Convocatòria "Activa el teu pati" adreçada a centres
públics d'educació infantil i primària de la ciutat de Girona.
Resolució 2017000085

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
28. Obra núm 20161436
Atorgar llicència d'obres a la societat El Primer de l'Eixample, SL per a ampliació
i reforma de bar restaurant al carrer Migdia, 5, bxs. 1.
Pressupost: 78.200,00 euros Impost ICIO: 3.049,80 euros.
Resolució 2017000086

29. Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge unifamiliar al carrer Monges,
27.
Resolució 2017000087

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

