SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-quatre de març de dos mil disset.
Essent dos quarts menys quatre 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, Isabel Muradàs i
Vázquez i Joan Alcalà i Quiñones.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda i el tinent
d'alcalde 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, 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 17 de març d'enguany, 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 la regidora delegada de Dinamització del Territori.
1. Obrir la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a l'organització de
carnestoltes i festes majors als diferents barris i sectors de la ciutat durant l'any
2017.
Resolució 2017000384

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
2. Establir un conveni de col·laboració entre MUTUAM, Mútua Previsió Social i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016
Resolució 2017000385

3. Establir un conveni de col·laboració entre Auto Taller Alcalà, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000386

4. Establir un conveni de col·laboració entre Cassà Aplicacions Inoxidables, RC SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ-11-2016.
Resolució 2017000387

5. Establir un conveni de col·laboració entre M. R. A. R. i l'Ajuntament de Girona en
el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000388

6. Establir un conveni de col·laboració entre Comercial Nonó, SA i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000389

7. Establir un conveni de col·laboració entre Innovapack Girona, SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000390

8. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Els Cuits de l'Àvia, SC i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000391

9. Establir un conveni de col·laboració entre OHL Servicios Ingesan, SA i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000392

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
10. Aprovar el conveni de col·laboració per a la celebració del Fórum Internacional
de gestió de residus municipals #Wasteinprogress, del 6 al 8 de febrer de 2017.
Resolució 2017000393

A proposta del regidor delegat de Cooperació.
11. Establir un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació Oxfam
Intermón per col·laborar en la realització de la noveva edició de la Cantata per la
Pau.
Resolució 2017000394

A proposta de la regidora delegada de Salut.
12. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Agrupació per a la realització d'actuacions de promoció de la salut a la ciutat.
Resolució 2017000395

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
13. Aprovar la transmissió de titularitat de la parada núm. 26 dijous al mercat de
marxants Can Gibert del Pla.
Resolució 2017000396

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
14. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
danys a vehicle (14-016W).
Resolució 2017000397

15. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda en el marc del contracte
de subministrament de vestuari i equips de protecció individual per al personal de
brigades per l'any 2013
Resolució 2017000398

16. Aprovar la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis
d'obertura, neteja i tancament dels lavabos públics municipals de Girona adscrits
a l'àrea de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
Resolució 2017000399

17. Adjudicar la contractació del servei de suport a la gestió dels casals d'estiu.
Resolució 2017000400

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
18. Aprovar la convocatòria 2017 adreçada a les escoles bressol privades de la ciutat
de Girona,per a l'establiment de convenis de col·laboració en el projecte
d'escolarització d'infants de 0-3 anys de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017000401

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
19. Obra núm 20170065
Atorgar llicència d'obres a la societat Finca los Naranjos, SA, per a rehabilitació
d'escala d'emergència al carrer Barcelona 110.
Resolució 2017000402

20. Obra núm 20170098
Atorgar llicència d'obres a la societat Diana Dental, SCP per a reforma interior de
local per a consultori dental al carrer Ferran Agulló i Vidal, 5 Acc, BS.

Resolució 2017000403

21. Obra núm 20170105
Atorgar llicència d'obres al senyor C. A. A. per a reforma d'habitatge situat al
carrer Migdia, 64, 2.
Resolució 2017000404

22. Obra núm 20170099
Atorgar llicència a la societat Gestions Montilivi, SL per a rehabilitació de façana
al carrer Carles de Bolós, 2.
Resolució 2017000405

23. Obra núm 20170107
Atorgar llicència d'obres a la societat Canis Hospital Veterinari, SL, per a
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al carrer Can Pau Birol, 38.
Resolució 2017000406

24. Declarar la caducitat de la llicència urbanística atorgada per a reforma de locals
comercials i vestíbul comunitari en planta baixa d'edifici plurifamiliar per a la
creació de 7 habitatges, al carrer Pau Casals, 32.
Resolució 2017000407

25. Atorgar llicència urbanística per a divisió de local comercial en dos locals al
carrer Cerverí, 16.
Resolució 2017000408

26. Aprovar inicialment el projecte de les obres de millora de la pavimentació de
diversos carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2017.
Resolució 2017000409

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
27. Establir un conveni amb la Fundación Museo Picasso Málaga de cessió temporal
en règim de comodat de dues obres de la col·lecció Santos Torroella.
Resolució 2017000410

28. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció a l'Associació Amics
de la Sardana Terranostra per a la programació d'activitats sardanistes durant
l'any 2017.
Resolució 2017000411

29. Aprovar l'addenda de modificació del Conveni convocatòria Cultura Euroregió
2013, formalitzat entre l'Ajuntament de Girona i l'AECT Pirineus Mediterrània.
Resolució 2017000412

30. Aprovar l'addenda de modificació del Conveni convocatòria Cultura Euroregió
2014, formalitzat entre l'Ajuntament de Girona i l'AECT Pirineus Mediterrània.
Resolució 2017000413

31. Aprovar el conveni bilateral amb el soci Fondazione per l'Arte - ONLUS, per a

l'execució del projecte europeu "Ref. Creative Europe - Culture Sub-programme
(2014-2020) - Support to European Cooperation Projects - 570478-CREA-12016-1-ES-CULT-COOP1 THE SPUR - ETACEC1618."
Resolució 2017000414

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
32. Sotmetre a informació pública la proposta de modificació del projecte de
reparcel.lació voluntària del PA -103 - C. Equipament comercial.
Resolució 2017000415

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
33. Establir un conveni de col·laboració amb el "Club RallyClassics" per l'organització
del 65è "Rally Costa Brava" els dies 24 i 25 de març 2017.
Resolució 2017000416

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.

