SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA CINC DE
GENER DE DOS MIL DISSET

A la Ciutat de Girona, a cinc de gener de dos mil disset.
Essent un quart 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 Sílvia Paneque Sureda, Eduard
Berloso i Ferrer, Glòria Plana Yanes, Ma. Àngels Planas Crous i Joan Alcalà i
Quiñones.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs Vázquez i el tinent
d'alcalde Carles Ribas 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 accidental, per delegació, Vicenç Estanyol Bardera. 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 23 de desembre de 2016
(expedient núm. 2016029456) 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 DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de Girona (AVPCGi) per a l'any 2017.
Resolució 2017000001

A proposta del regidor delegat de Cooperació.
2. Esmenar errors en les Bases reguladores de la novena edició del Concurs de
Fotografia Solidària.
Resolució 2017000002

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME

A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
3. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) per al desenvolupament
del programa Yuzz 2016.
Resolució 2017000003

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
4. Modificar les bases de la convocatòria per a la creació de borsa de treball
d'oficials per a la brigada de cementiris.
Resolució 2017000004

5. Adjudicar el LOT 1 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, incloent el manteniment pel sistema cost per pàgina impresa
pel mateix període.
Resolució 2017000005

6. Adjudicar el contracte de subministrament d'un sistema d'impressió de producció
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, incloent el
manteniment pel sistema cost per pàgina impresa pel mateix període i excloure
de la licitació a dues empreses.
Resolució 2017000006

7. Iniciar i aprovar l'expedient del contracte dels serveis de connexió a Internet pels
centres municipals que presten serveis d'Internet públic.
Resolució 2017000007

8. Aprovar el tercer grup de preus contradictoris corresponents a les obres
d'urbanització de la plaça Josep Pallach i Carolà (fase 1), aprovar l'increment i
reajustar el termini d'execució per aquesta modificació.
Resolució 2017000008

9. Modificar el contracte del subministrament de 4.200.000 fulls de paper blanc DIN
A4 de 75 gr. de fibra verge.
Resolució 2017000009

10. Adjudicar la contractació del subministrament de 322 arbres per a plantar a la
ciutat de Girona.
Resolució 2017000010

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.

11. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Universitat
de Girona i la Fundació Girona, Universitat i Futur, pel desenvolupament del
projecte Rossinyol.
Resolució 2017000011

12. Resoldre la convocatòria del concurs "Fem un pessebre per Nadal".
Resolució 2017000012

13. Establir un conveni amb la FAPAC, per regular la col·laboració de l'Ajuntament
en el pla d'actuació del curs 2016/2017, en relació a les actuacions d'aquesta
entitat amb les associacions de famílies d'alumnes de la ciutat.
Resolució 2017000013

14. Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Girona i UNICEF per al
Reconeixement de Girona com a Ciutat Amiga de la infància.
Resolució 2017000014

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
15. Obra núm 20161477
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'un elevador en edifici plurifamiliar a
passeig Olot, 88, bxs.
Pressupost: 18.527,58 euros Impost ICIO: 722,58 euros
Resolució 2017000015

16. Obra núm 20161550
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a urbanització del nou vial
3A del Campus Montilivi a rt. Montilivi.
Pressupost: 83.072,50 euros Impost ICIO: 3.239,83 euros
Resolució 2017000016

17. Obra núm 20161338
Atorgar llicència d'obres a la societat Construccions Rubirola, SL per a
substitució de coberta de fibrociment a nau sense ús al carrer Can Torroella, 25.
Pressupost: 43.991,60 euros Impost ICIO: 1.715,67 euros
Resolució 2017000017

18. Obra núm 20161539
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge i substitució de fusteria
exterior al carrer Ballesteries, 1 1r 1a
CR BALLESTERIES 1, 1 1
Pressupost: 44.564,40 euros Impost ICIO: 1.738,01 euros
Resolució 2017000018

19. Obra núm 11027
Denegar la pròrroga de llicència d'obres atorgada a la societat GRUP ARTEC,
SL per a construcció d'edifici plurifamiliar a plaça Ciutat de Figueres, 2.
Resolució 2017000019

20. Rectificar l'error en la superfície descrita en la llicència de parcel·lació autoritzada
per acord de la Junta de Govern Local de data 18/11/2016 al carrer Pica
d'Estats, 25-27.
Resolució 2017000020

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
21. Aprovar la destinació econòmica de l'any 2015 del conveni de col·laboració amb
Espais Escrits, Xarxa de Patrimoni Literari Català.
Resolució 2017000021

22. Revocar la subvenció atorgada a l'Associació Juvenil Girona Percussió!.
Resolució 2017000022

23. Aprovar les bases i la convocatòria del Concurs per a la presentació d'idees
originals per la imatge del Dia de l'Art 2017.
Resolució 2017000023

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

