SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint 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 Sílvia Paneque i Sureda,
Eduard Berloso i Ferrer, Glòria Plana i Yanes (s'incorpora a les 9:24 h), Isabel
Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Ma. Àngels Planas i Crous.
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 13 de gener d'enguany (expedient
núm. 2017000397), 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. Atorgar una subvenció directa a la Fundació Privada Banc dels Aliments de les
Comarques de Girona destinada a l'adequació del nou magatzem.
Resolució 2017000041

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
2. Ratificar els termes i procedir a la signatura del conveni de col·laboració, de 16
de desembre de 2016, entre l'Ajuntament de Girona, la Fundación Bancaria
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" (Obra Social "la Caixa"),
l'Associació per l'Atenció de Serveis i Solidaritat - AASS, SUARA SERVEIS
SCCL i Salesians Sant Jordi Pes Girona, per al desenvolupament del Projecte

Educadors de Carrer, promogut per les entitats del Consell de Cohesió i Serveis
Socials de Girona i l'Ajuntament de Girona
Resolució 2017000042

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
3. Aprovar la transmissió de titularitat parades núm. 65 dimarts i 98 dissabte al
mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017000043

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
4. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a vigiliant de
l'estació d'autobusos, adscrit a l'Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via
Pública.
Resolució 2017000044

5. Desestimar el recurs de reposició formulat contra l'acord de la Junta de Govern
Local adoptat en sessió del dia 2 de desembre de 2016, desestimatori d'una
petició d'indemnització per responsabilitat patrimonial (48-016A).
Resolució 2017000045

6. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (24-016W).
Resolució 2017000046

7. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (31-016A).
Resolució 2017000047

8. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (89-015W).
Resolució 2017000048

9. Estimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
danys ocasionats a vehicle (20-016W).
Resolució 2017000049

10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ Montseny 1, el dia 14 de novembre de 2016 (87016A).
Resolució 2017000050

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública, c/ terri, el dia 23 de novembre de 2016 (86-016A).
Resolució 2017000051

12. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle (116-015W).
Resolució 2017000052

13. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis d'impressió i
enquadernació de la guia d'activitats trimestrals de cultura.
Resolució 2017000053

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
14. Obra núm 20160948
Denegar la sol·licitud de llicència urbanística per a canvi d'ús i obres de reforma
de magatzem a habitatge amb ús complementari de despatx en baixos d'edifici
existent a pujada Pedreres, 26, bxs.
Resolució 2017000054

15. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Obra núm 11427
Denegar pròrroga de llicència d'obres per a rehabilitació edifici antic Banc
d'Espanya per a hotel a plaça Marquès de Camps, 13 a la societat Contratas y
Obras Empresa Constructora, SA.
16. Obra núm 20160336
Atorgar llicència d'obres a la societat Peix de la Teva Costa, SL per a reforma
interior de local per a bar restaurant al carrer Jaume Blames, 16, bxs.
Pressupost: 45.676,40 euros Impost ICIO: 1.781,38 euros
Resolució 2017000055

17. Obra núm 20161390
Atorgar llicència d'obres a Edificis de la pujada Sant Feliu 3 i 5 de Girona per a
reforma d'edifici per a apartaments turístics a pujada Sant Feliu, 3.
Pressupost: 308.029,68 euros Impost ICIO: 12.013,16 euros
Resolució 2017000056

18. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar
aparellat amb previsió de construcció d'un segon habitatge unifamiliar aparellat al
carrer 11 de setembre, 25.
Resolució 2017000057

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
19. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa i aprovar el plec de
clàusules regulador dels serveis de les Òperes Manon Lescaut i Carmen.

Resolució 2017000058

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.

