SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a setze de setembre 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 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, 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 9 de setembre d'enguany
(expedient núm. 2016019918), 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. Establir un conveni per a la cessió temporal en règim de comodat de
documentació de l'Ajuntament de Girona al Museu d'Art de Girona.
Resolució 2016001073

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 MÚSICS DE GIRONA, SCCL.
Resolució 2016001074

3. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Construcciones Mecánicas Duch, S.A., en el marc del Programa Joves per
l'Ocupació, exp. SOC001/15/00037.

Resolució 2016001075

A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
4. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundación
Santa María la Real del patrimonio histórico.
Resolució 2016001076

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
5. Revisió de l'IPC dels serveis de direcció tècnica del Parc de la Devesa
corresponent al mes d'agost de 2016.
Resolució 2016001077

6. Revisió de l'IPC dels serveis de manteniment i treballs de jardineria del Parc de
Domeny a partir de l'1 d'agost de 2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la
formalització del contracte amb l'empresa adjudicatària del nou procediment de
licitació.
Resolució 2016001078

7. Modificar les bases de la convocatòria del procediment selectiu per al
nomenament de funcionari/a interí/na, tècnic/a superior, de l'escala
d'administració general, per prestar serveis d'assessor/a jurídic, adscrits a l'àrea
d'Hisenda i Gestió Municipal.
Resolució 2016001079

8. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys ocasionats a un vehicle, a conseqüència del trasllat efectuat amb la
grua municipal el dia 19 d'agost de 2016.
Resolució 2016001080

9. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, escenari de la plaça Santa Eugènia durant la celebració
de la revetlla de Sant Joan de 2015.
Resolució 2016001081

10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Castanyer, el dia 27 d'agost de 2016.
Resolució 2016001082

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda circulant amb bicicleta a la plaça del Vi, que atribueix al caràcter
lliscant del paviment com a conseqüència de les operacions de neteja el dia 2 de
setembre de 2016.
Resolució 2016001083

12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a un vehicle com a conseqüència de l'acció de l'aigua de pluja que va
penetrar a l'aparcament soterrani Josep Pallach, que s'atribueixen a les obres de

la plaça superior, durant els dies 30 i 31 de maig de 2016.
Resolució 2016001084

13. Iniciar i aprovar la contractació del servei de recollida i gestió de residus al
magatzem de les brigades municipals situades al barri de Mas Xirgu.
Resolució 2016001085

14. Transformació de la societat civil particular "ARQUEOLÍTIC, SC" a societat de
responsabilitat limitada denominada "ARQUEOLÍTIC, SL".
Resolució 2016001086

15. Aprovar els preus contradictoris 1 a 4 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 2016001087

16. Adjudicar la contractació del servei de manteniment i treballs de jardineria del
Parc de la Devesa de la ciutat de Girona.
Resolució 2016001088

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
17. Aprovar un conveni de col·laboració entre el Centre FEDAC Sant Narcís i
l'Ajuntament de Girona, per al desenvolupament del projecte singular Xdemà.
Resolució 2016001089

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
18. Obra núm 20161102
Atorgar llicència d'obres per a reforma i divisió d'un habitatge en dos habitatges i
un local situat a la plaça Marquès de Camps, 16, 3r 2a.
Pressupost: 91.930,05 euros Impost ICIO: 3.585,27 euros
Resolució 2016001090

19. Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització del carrer Pruner.
Resolució 2016001091

20. Aprovar definitivament la memòria valorada de connexió de nova via verda
Girona - Sarrià de Ter amb carril bici urbà de la ciutat de Girona, promogut pel
Consorci Vies Verdes de Girona.
Resolució 2016001092

21. Aixecar la suspensió de conducció del vehicle taxi adscrit a la llicència número 26
per part del senyor D.A.M.
Resolució 2016001093

ÀREA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de Cultura.
22. Atorgar una subvenció a Gilestone Project, SL per a la realització del festival
Milestone Project Girona - edició 2016.
Resolució 2016001094

23. Resoldre la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars adreçades
als centres educatius de Girona per al curs 2016-2017.
Resolució 2016001095

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
24. Resolució del concurs cartell de les Fires de Sant Narcís 2016
Resolució 2016001096

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

