SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-dos de juliol de dos mil setze.
Essent les nou hores vint 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 els tinents i tinentes d'alcalde Eduard Berloso Ferrer, Glòria
Plana i Yanes, Maria 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.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Sílvia Paneque Sureda
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, 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 15 de juliol d'enguany, 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 la regidora delegada de Dinamització del Territori.
1. Aprovar el preu públic d'inscripció al cinquè Campionat de Botifarra Fires de Sant
Narcís 2016.
Resolució 2016000887

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
2. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa GESTORIA POU, SL.
Resolució 2016000888

3. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa TINA NETEGES, S.L.

Resolució 2016000889

4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa RIBAS ÀLVAREZ
ASSESSORS I CONSULTORS, SL.
Resolució 2016000890

5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa EI
ADAD L'Encant, SL en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC001/15/00037.
Resolució 2016000891

6. Acceptar l'addenda del conveni de col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament per a l'execució del Pla de Transició al Treball.
Resolució 2016000892

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
7. Establir un conveni de col·laboració amb la Federació Catalana de Voluntariat
Social-Unitat Territorial de Girona- per al foment del Voluntariat i
l'Associacionisme a la ciutat de Girona.
Resolució 2016000893

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
8. Aprovar la transmissió de titularitat de les parades números 18 dimarts i 50
dissabte del mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2016000894

9. Atorgar un ajut al programa "Aixequem Persianes".
Resolució 2016000895

10. Aprovar el conveni de patrocini per la 61a edició de "Girona, Temps de Flors"
entre l'Ajuntament de Girona i el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Resolució 2016000896

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
11. Prorrogar la contractació dels serveis de bar del camp de fútbol de Torres de
Palau.
Resolució 2016000897

12. Prorrogar la contractació dels serveis de manteniment i treballs de jardineria del
Parc de Sant Ponç Fontajau.

Resolució 2016000898

13. Iniciar procediment de reclamació per danys a un vehicle i una motocicleta per la
inundació a l'aparcament soterrani de la plaça Josep Pallach, que atribueix a
l'execució d'obres a la coberta, durant els episodis de pluja dels dies 30 i 31 de
maig de 2016.
Resolució 2016000899

14. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a un vehicle, per caiguda de la branca d'un arbre mentre circulava per l'Av.
Josep Tarradellas, el dia 9 de desembre de 2014.
Resolució 2016000900

15. Desestimar el recurs de reposició formulat contrra la resolució de la Junta de
Govern Local adoptada el dia 3 de juny de 2016
Resolució 2016000901

16. Estimar en part la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada
de la reclamació formulada per caiguda a la via pública, escales de la Torre del
Telègraf, el dia 13 de juliol de 2014
Resolució 2016000902

17. Estimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
danys ocasionats a un vehicle, per la caiguda de la branca d'un arbre mentre es
trobava estacionat al c/ Santa Eugènia, 79, el dia 17 de maig de 2015
Resolució 2016000903

18. Adjudicar el contracte de subministrament per arrendament amb opció de
compra de tres turismes, transformats, condicionats i equipats, per a ús policial.
Resolució 2016000904

19. Iniciar i aprovar l'expedient de subministrament del vestuari i equips de protecció
individual per al personal municipal uniformat per l'any 2016.
Resolució 2016000905

20. Prorrogar la contractació dels serveis d'obertura, neteja i tancament dels lavabos
públics municipals de Girona adscrits a l'àrea de Sostenibilitat i Atenció
Ciutadana, pel termini d'un mes a partir del dia 1 de setembre de 2016, i en tot
cas fins a la formalització d'un nou contracte.
Resolució 2016000906

21. Modificar el contracte de subministrament d'equips d'impressió per a diferents
dependències de l'Ajuntament de Girona a través d'arrendament i manteniment
pel sistema de cost per còpia/impressió.
Resolució 2016000907

22. Aprovar els preus contradictoris de les obres relatives al Projecte d'Urbanització
de la plaça Josep Pallach i Carolà (fase 1).
Resolució 2016000908

23. Adjudicar la contractació conjunta d'elaboració del projecte i execució de les
obres d'enderroc de la xemeneia de formigó fora de servei de la planta de

valorització energètica de residus de Campdorà.
Resolució 2016000909

24. Iniciar i aprovar l'expedient del contracte de subministrament de 2 sistemes
d'impressió de producció, un en blanc i negre i un en color, per a la unitat de
Reprografia de l'Ajuntament de Girona, a través d'arrendament per un termini de
48 mesos amb opció de compra i concertar el cost per pàgina impresa pel mateix
període.
Resolució 2016000910

25. Aprovar la certificació final de les obres executades relatives al Projecte del pla
de xoc de la Devesa per la millora de la pavimentació i l'accessibilitat en el vial
perimetral.
Resolució 2016000911

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
26. Obra núm 20150591
Atorgar la modificació de llicència d'obres per a construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat al carrer Universitat de Girona, 25.
Pressupost: 173.481,68 euros Impost ICIO: 6.765,79 euros
Resolució 2016000912

27. Obra núm 20160852
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge existent a passatge
Farinera Teixidor, 3, 1r 4a.
Pressupost: 60.181,47 euros Impost ICIO: 2.347,08 euros
Resolució 2016000913

28. Obra núm 20160778
Atorgar llicència d'obres a la societat MS Properformance 2008, SL per a
adequació de nau industrial per a magatzem i venda online d'accessoris de
motos al carrer Can Pau Birol, 1.
Pressupost: 132.061,36 euros Impost ICIO: 5.150,39 euros
Resolució 2016000914

29. Obra núm 20160923
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Andreu Tuyet i
Santamaria, 15 per a reforma de façanes al carrer Andreu Tuyet i Santamaria,
15.
Pressupost: 98.342,97 euros Impost ICIO: 3.835,38 euros
Resolució 2016000915

30. Obra núm 20150591
Autoritzar la transmissió de llicència d'obres per a construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat al carrer Universitat de Girona, 25.
Resolució 2016000916

31. Obra núm 20101527

Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a rehabilitació i adequació d'edifici
plurifamiliar per a 6 habitatges a travessia Portal Nou, 2.
Resolució 2016000917

32. Obra núm 20160870
Atorgar llicència d'obres a la societat Buildingcenter, SAU per a finalització i
modificació de 30 habitatges, locals i aparcaments al carrer Sant Isidre, 10.
Pressupost: 952.936,75 euros Impost ICIO: 37.164,53 euros
Resolució 2016000918

33. Obra núm 20131307
Atorgar pròrroga de llicència a la societat D.F.N.R., SL per a reforma interior
d'edifici plurifamiliar per a instal·lació d'ascensor a Gran Via Jaume I, 8.
Resolució 2016000919

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
34. Aprovar la convocatòria del concurs pel disseny del cartell de les Fires de Sant
Narcís 2016 i les bases que la regeixen.
Resolució 2016000920

35. Establir un conveni de col·laboració amb Epson Ibérica S.A.U per a la realització
del Festival internacional de Mapping Girona 2016.
Resolució 2016000921

36. Atorgar una subvenció per a la producció de la película documental "Sexe,
maraques i Chihuahues", sobre la vida de Xavier Cugat, en el marc de l'"Any
Cugat".
Resolució 2016000922

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

