SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a tretze 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 Eduard Berloso i Ferrer,
Glòria Plana i Yanes, Ma. Àngels Planas i Crous, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda i Isabel
Muradàs i Vázquez, aquesta darrera per un motiu familiar.
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 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 5 de gener d'enguany (expedient
núm. 2016030246), 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 de Paisatge i Habitat urbà.
1. Efectuar el pagament de l'anualitat de 2016 en concepte d'aportació derivada del
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter en el
marc del Conveni Post-LIFE RIPARIA TER.
Resolució 2017000024

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
2. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a

d'activitats esportives.
Resolució 2017000025

3. Convocar procés selectiu per a la contractació interina d'un/a oficial/a per a
prestar serveis a la brigada de manteniment de la via pública.
Resolució 2017000026

4. Iniciar la licitació i aprovar els plecs que han de regir la concessió administrativa
de l'explotació publicitària del mobiliari urbà i el manteniment de part del mobiliari
urbà.
Resolució 2017000027

5. Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari i equips de protecció
individual per al personal municipal uniformat per l'any 2016.
Resolució 2017000028

6. 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.
Resolució 2017000029

7. Declarar deserta la licitació per a la contractació del servei de recollida i gestió de
residus al magatzem de les brigades situat al barri de Mas Xirgu
Resolució 2017000030

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
8. Modificar l'acord de Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2016 en
el sentit de rectificar el NIF Fedac Sant Narcís.
Resolució 2017000031

9. Aprovar una addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i
el Col·legi Maristes Girona aprovat per Junta de Govern Local de 2 de setembre
de 2016.
Resolució 2017000032

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
10. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Pedret Art i Cultura, per al desenvolupament del projecte "Restauració de la
Capella del Pilar del barri de Pedret - 3a Fase", en el març dels pressupostos
participats 2016.
Resolució 2017000033

11. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de
Veïns de Pla de Palau - Sant Pau, per al desenvolupament del projecte "Espai
Infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau per al curs 2016 - 2017", en el

marc dels pressupostos participats 2016.
Resolució 2017000034

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa.
12. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "Xavier Cugat i Mingall".
Resolució 2017000035

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
13. Aprovar la programació d'activitats a L'Estació Espai Jove, preus públics i
sistema d'inscripció per al període gener-febrer-març 2017.
Resolució 2017000036

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
14. Resoldre l'expedient sancionador número 2016019473 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017000037

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
15. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma interior d'un
habitatge situat al carrer Mercaders 5, 3r 1a).
Resolució 2017000038

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
16. Aprovar els preus públics de l'oferta de Teatre Escolar pel curs 2016-2017.
Resolució 2017000039

17. Aprovar els preus públics per a la programació d'activitats musicals de l'Espai
Marfà pel període gener - juny 2017.
Resolució 2017000040

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

