SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-tres de desembre de dos mil setze.
Essent dos quarts i dos 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
Mir, i trobant-se presents els tinents i tinentes d'alcalde Eduard Berloso i Ferrer,
Glòria Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs i Vázquez i Joan
Alcalà i Quiñones.
Excusa la seva absència el tinent d'alcalde Carles Ribas Gironès.
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 desembre d'enguany,
(expedient 2016028589) 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 del regidor delegat del Projecte Ferroviari.
1. Aprovar la convocatòria i bases per a l'atorgament de subvenció a les persones
titulars dels immobles directament afectats per les obres de llarga durada del tren
d'alta velocitat.
Resolució 2016001456

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
2. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori de l'alumnat del sector est de la ciutat de Girona, durant el curs
2016/2017.
Resolució 2016001457

3. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
d'Iniciatives Socials - AD', per al desenvolupament del Projecte "Aprèn en família"

i per actuacions del Servei socioeducatiu d'atenció a famílies amb infants, pel
període del 10 de novembre de 2016 al 30 de novembre de 2017.
Resolució 2016001458

4. Aprovar el conveni específic amb l'Associació de Dansa Ball i Esport per a la
col.laboració de l'Ajuntament de Girona en la realització d'un projecte per a la
inserció laboral juvenil amb un grup de 30 joves amb dificultats d'adaptació social
de la ciutat de Girona.
Resolució 2016001459

5. Aprovar el conveni específic amb l'Associació de Veïns de Germans Sàbat per a
la col.laboració de l'Ajuntament de Girona en la celebració de l'homenatge a la
vellesa de Germans Sàbat.
Resolució 2016001460

6. Aprovar el conveni específic amb l'Associació Clúster Èxit per a la col·laboració
de l'Ajuntament de Girona en el desenvolupament del Projecte d'inserció laboral
de persones amb especials dificultats i/o risc d'exclusió social de la ciutat de
Girona, durant el període de 31 de gener de 2016 al 31 de gener de 2017.
Resolució 2016001461

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
7. Atorgar una subvenció a l'Associació de Comerciants del Carrer del Carme i
Vista Alegre segons convocatòria per a la concessió de subvencions a les
Associacions de Comerciants de Girona per l'any 2016.
Resolució 2016001462

8. Atorgar una subvenció a l'Associació de comerciants de Santa Eugènia de Ter
segons convocatòria per a la concessió de subvencions a les Associacions de
Comerciants de Girona per l'any 2016.
Resolució 2016001463

9. Atorgar una subvenció a l'Associació Girona Centre Eix Comercial segons
convocatòria per a la concessió de subvencions a les Associacions de
Comerciants de Girona per l'any 2016.
Resolució 2016001464

10. Atorgar una subvenció a l'Associació de Comerciants Zona U segons
convocatòria per a la concessió de subvencions a les Associacions de
Comerciants de Girona per l'any 2016.
Resolució 2016001465

11. Aprovar la proposta de resolució d'ajuts Aixequem Persianes presentada per
C.A.C.
Resolució 2016001466

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys lesionals causats per l'existència d'un defecte a l'àmbit de
l'aparcament La Copa, el dia 3 de novembre de 2016.
Resolució 2016001467

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Güell 166, el dia 1 de desembre de 2016.
Resolució 2016001468

14. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública, c/ Emili Grahit, el 21 d'octubre de 2015.
Resolució 2016001469

15. Estimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de la
reclamació formulada pels perjudicis ocasionats de denuncia i retirada
improcedent per la grua municipal d'un vehicle estacionat a la Pujada Sant Feliu,
el dia 7 de juny de 2015.
Resolució 2016001470

16. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de danys a vehicle per la
caiguda d'un arbre al c/ Ferran Agulló, el dia 29 d'agost de 2016.
Resolució 2016001471

17. Requerir a MULTI-ART PRODUCCIONS, SL perquè continuï prestant els serveis
per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig ubicats a l'espai la Marfà pel
termini de quatre mesos a partir del dia 1 de gener de 2017, i en tot cas fins a la
formalització del nou contracte.
Resolució 2016001472

18. Efectuar el pagament de les factures presentades per l'empresa SquarePoint
pels treballs realitzats.
Resolució 2016001473

19. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la segona pròrroga de l'Acord
marc de subministrament de gas natural.
Resolució 2016001474

20. Adjudicar la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels
sots, flonjalls i anellats de tapes de mides inferiors a 40 m2 del paviment asfàltic
de diferents carrers de la ciutat de Girona.
Resolució 2016001475

21. Aprovar l'increment de cost del contracte del servei d'hostesses amb motiu de la
celebració de la 61ena exposició de flors "Girona, temps de flors".
Resolució 2016001476

22. Prorrogar els serveis de manteniment dels aparells elevadors dels equipaments

municipals de l'Ajuntament de Girona, pel període d'un any a partir de l'1 de
gener de 2017.
Resolució 2016001477

23. Aprovar el preu contradictori número PC005 corresponent al 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, aprovar l'increment i reajustar el termini
d'execució per aquesta modificació.
Resolució 2016001478

24. Desestimar el recurs de reposició interposat per l'empresa RAVI
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL, contra l'acord de la Junta de Govern
Local de 21 d'octubre de 2016.
Resolució 2016001479

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
25. Aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions als centres educatius
d'educació infantil i primària i de secundària de la ciutat de Girona sostinguts
amb fons públics per a la igualtat d'oportunitats per al curs 2016/2017.
Resolució 2016001480

26. Atorgar una subvenció per concessió directa a Club Patinatge Artístic Girona
destinada a les despeses de participació en el campionat del món realitzat a
Novara (Itàlia).
Resolució 2016001481

27. Atorgar una subvenció per concessió directa a G. F. T. - KLASSMARK Esports,
per l'organització de la 6a. Cursa de Muntanya de Girona.
Resolució 2016001482

28. Atorgar una subvenció per concessió directa al Club Petanca Montilivi, per
l'organització del Torneig de Petanca de Girona.
Resolució 2016001483

29. Atorgar una subvenció per concessió directa al Club de Petanca Girona Escola,
per l'organització del Campionat Internacional de Petanca "Girona Immortal" i el
Campionat Regional de Petanca en categoria femenina durant l'any 2016.
Resolució 2016001484

30. Atorgar una subvenció per concessió directa a "Girona Centre Eix Comercial",
destinada a la realització de la 38ena edició de la Cursa Popular del carrer Nou.
Resolució 2016001485

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
31. Aprovar inicialment el projecte de marquesines a l'estació central.

Resolució 2016001486

32. Obra núm 20161440
Atorgar llicència d'obres a la societat Bankia, SA per a reforma interior d'oficina
bancària al carrer Sèquia, 11, bxs.
Pressupost: 275.170,05 euros Impost ICIO: 10.731,63 euros
Resolució 2016001487

33. Obra núm 20161468
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Bernat Bacià,
2, 6è 2a.
Pressupost: 54.586,21 euros Impost ICIO: 2.128,86 euros
Resolució 2016001488

34. Obra núm 20161531
Atorgar llicència d'obres a la societat Familia Casals, SL per a rehabilitació
d'edifici per a sis habitatges i un local sense ús al carrer Ciutadans, 14, bxs. 1.
Pressupost: 561.515,28 euros Impost ICIO: 21.899,10 euros
Resolució 2016001489

35. Obra núm 20160749
Atorgar llicència d'obres a la societat Gesdip, SAU per a construcció d'un forjat
interior dins de magatzem a carretera Santa Coloma, 106.
Pressupost: 87.917,07 euros Impost ICIO: 3.428,77 euros.
Resolució 2016001490

36. Obra núm 20110750
Declarar la caducitat de llicència d'obres atorgada per reforma interior d'habitatge
al carrer Santa Clara, 60, entl. 1a.
Resolució 2016001491

37. Obra núm 20161164
Atorgar llicència d'obres a la societat Nute Energia, SL per a reforma i ampliació
d'edifici plurifamiliar al carrer Santa Eugènia, 3.
Pressupost: 570.510,00 euros Impost ICIO: 22.249,89 euros
Resolució 2016001492

38. Obra núm 20161001
Atorgar modificació de llicència consistent en reducció de la superfície d'actuació
de reforma interior d'habitatge al carrer Antic Roca, 22.
Resolució 2016001493

39. Desestimar la petició de pròrroga per a iniciar obres de reforma de locals
comercials i vestíbul comunitari al carrer Pau Casals, 32
Resolució 2016001494

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
40. Atorgar una subvenció per concessió directa al Sunset Jazz Club, SL, per a la

realització d'activitats musicals durant l'any 2016.
Resolució 2016001495

41. Establir un conveni de col·laboració amb Bitò Produccions, SL per a l'atorgament
d'una subvenció directa exclosa de concurrència pública per a l'organització de la
XXVa. edició del Festival Temporada Alta 2016.
Resolució 2016001496

42. Resolució del V Concurs SmartFilms Girona
Resolució 2016001497

43. Atorgar una subvenció per concessió directa a QRambla Associació de Músics i
Balladors de carrer, amb destí a la realització de "El Folc de Sant Joan".
Resolució 2016001498

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
44. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa i aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars del servei de suport al programa
municipal de casals d'estiu.
45. Corregir l'error material contingut a l'últim paràgraf de la clàusula XIX A) del Plec
de clàusules administratives particulars regulador de la contractació
administrativa pel subministrament d'un sistema informàtic per a la Gestió
Tributària i Recaptació.
Resolució 2016001499

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

