SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a trenta-u de març de dos mil disset.
Essent un quart de deu i sis minuts 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, Ma. Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan
Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Glòria Plana Yanes.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà, Elisabeth Riera
Alemany, 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 24 de març d'enguany (expedient
núm. 2017010343), 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'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
1. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions en
règim de concurrència competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent
gran de la ciutat de Girona per a l'any 2017.
Resolució 2017000417

2. Establir un conveni de col.laboració amb l'Associació de Veïns de Germans
Sàbat per a la celebració del 50è Homenatge a la vellesa de Germans Sàbat i
polígons, durant l'any 2017.
Resolució 2017000418

3. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
MIFAS per a la gestió dels ajuts tècnics i de les adaptacions de seguretat i
arranjaments de la llar, adreçats a persones majors de 64 anys depenents o

menors de 64 anys, que temporalment o permanentment, es trobin en situacions
de dependència, per a l'any 2017.
Resolució 2017000419

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l’entitat Fundació Privada Mona.
Resolució 2017000420

5. Aprovar l'import total dels incentius per a les persones joves participants en el
programa "Joves per l'Ocupació 2016", exp. SOC004/16/00023 pel període
comprès des de febrer a maig de 2017.
Resolució 2017000421

6. Establir un conveni de col·laboració entre Viñals Publicitat, SL i l'Ajuntament de
Girona per a la contractació de persones amb la finalitat de fomentar i
desenvolupar l'economia i l'ocupació en el marc del Pla de Mesures
Ocupacionals Girona Actua.
Resolució 2017000422

7. Establir un conveni de col·laboració entre Frens an Quitxen, S.L. i l'Ajuntament
de Girona per a la contractació de persones amb la finalitat de fomentar i
desenvolupar l'economia i l'ocupació en el marc del Pla de Mesures
Ocupacionals Girona Actua.
Resolució 2017000423

8. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Grup Excursionista i Esportiu
Gironí GEIEG, en concepte de contractació de tres persones, de 44, 45 i 30
anys.
Resolució 2017000424

9. Establir un conveni de col·laboració entre Centre d'Estètica Alexandra, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ-11-2016.
Resolució 2017000425

10. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa M. J. V. G.
Resolució 2017000426

11. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Grup Excursionista i Esportiu
Gironí GEIEG, en concepte de contractació d'una persona de 44 anys.
Resolució 2017000427

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament

Local i Turisme.
12. Autoritzar el canvi de titularitat de la parada núm. 199 del Mercat Municipal
d'Abastaments.
Resolució 2017000428

13. Aprovar la transmissió de titularitat de les parades núm. 20 dimarts i 21 dissabte
al mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017000429

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
14. Aprovar la instrucció sobre la tramitació de contractes menors a l'Ajuntament de
Girona.
Resolució 2017000430

15. Resoldre l'expedient disciplinari incoat al senyor B. L. S, agent de la Policia
Municipal.
Resolució 2017000431

16. Resoldre l'expedient sancionador incoat al senyor F. C. C, agent de la Policia
Municipal.
Resolució 2017000432

17. Resoldre l'expedient disciplinari incoat al senyor A. M. E, agent de la Policia
Municipal.
Resolució 2017000433

18. Resoldre l'expedient disciplinari incoat al senyor J. R. S, agent de la Policia
Municipal.
Resolució 2017000434

19. Modificar les bases de la convocatòria del procediment selectiu pel nomenament
d'un funcionari interí, de l'escala d'administració especial, sotescala tècnica
superior - arquitecte pel servei de Projectes i Obres.
Resolució 2017000435

20. Deixar sense efecte les bases de la convocatòria del procés selectiu per la
contractació laboral d'un/a tècnic mig per prestar serveis a la secció de Paisatge i
Biodiversitat de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Cooperació i Participació
aprovades per Junta de Govern Local de 17 de març de 2017.
Resolució 2017000436

21. Convocar procés selectiu per la contractació laboral d'un/a tècnic mitjà per
prestar serveis a la secció de Paisatge i Biodiversitat de l'Àrea de Sostenibilitat,
Medi Ambient, Cooperació i Participació.
Resolució 2017000437

22. Aprovar l'adhesió al conveni Diputació de Girona - Generalitat de Catalunya en

relació al Pla extraordinari d'assistència financera local 2017.
Resolució 2017000438

23. Revisió d'IPC de la contractació dels serveis d'atenció directa als joves a
desenvolupar en diferents equipaments municipals de la ciutat de Girona.
Resolució 2017000439

24. Adjudicar la contractació dels serveis de connexió a internet per als centres
municipals que presten serveis d'internet públic.
Resolució 2017000440

25. Acordar la devolució de la garantia definitiva relativa al contracte de
subministrament de l'equip necessari (maquinaria, programari i llicències) per
proveir llocs de treball virtualitzats a 200 usuaris, així com els serveis necessaris
per a la seva implantació, via arrendament a 36 mesos, amb opció de compra.
Resolució 2017000441

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
26. Aprovar les bases de la XXXVII edició dels Jocs Florals i Literaris escolars. Any
2017.
Resolució 2017000442

A proposta conjunta de la regidora delegada d'Educació i Esports i del regidor
delegat de Paisatge i Habitat urbà.
27. Aprovar la convocatòria de la Beca Premi d'Europa.
Resolució 2017000443

A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
28. Establir un conveni de col.laboració amb el col.lectiu de dones "La Cata", per a
promoure i facilitar la pràctica de l'activitat física terapèutica a Pont Major.
Resolució 2017000444

29. Establir un conveni de col·laboració amb la Fundació Oxfam Intermón per a
l'organització de la 7a edició de la cursa Trailwalker Girona 2017.
Resolució 2017000445

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
30. Obra núm 11442
Declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada a la societat Plax Products,
SL per a construcció d'edifici plurifamiliar a Ronda Ferran Puig, 33.
Resolució 2017000446

31. Obra núm 20160639

Atorgar llicència d'obres a la societat Simerc, SL per a reforma parcial interior
d'una nau industrial per a adaptació de vestuaris, banys i oficines al carrer
Bescanó, 4.
Pressupost: 59.949,07 euros Impost ICIO: 2.338,01 euros
Resolució 2017000447

32. Obra núm 20170185
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a plaça Diputació, 1,
2n 3a.
Pressupost: 42.630,49 euros Impost ICIO: 1.662,59 euros.
Resolució 2017000448

33. Obra núm 20170113
Atorgar llicència d'obres a Mutua Montañesa per a reforma interior de Centre
Assistencia a l'avinguda Lluis Pericot, 13.
Pressupost: 134.816,14 euros Impost ICIO: 5.257,83 euros.
Resolució 2017000449

34. Obra núm 20170112
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Caterina
albert, 4 3r 1a.
Pressupost: 52.100,82 euros Impost ICIO: 2.031,93 euros.
Resolució 2017000450

35. Obra núm 20170108
Atorgar llicència urbanística per a enderroc d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
al carrer Joaquim Vayreda, 54.
Pressupost: 14.200,00 euros Impost ICIO: 553,80 euros.
Resolució 2017000451

36. Obra núm 20170082
Atorgar llicència d'obres a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA per a
adequació de local per a oficina de correus a l'avinguda Lluis Pericot, 23, bxs.
Pressupost: 152.231,13 euros Impost ICIO: 5.937,01 euros
Resolució 2017000452

37. Obra núm 11027
Declarar la caducitat de llicència d'obres atorgada a la societat Grup Artec, SL
per a construcció d'edifici plurifamiliar a plaça Ciutat de Figueres, 2.
Resolució 2017000453

38. Obra núm 20161622
Atorgar llicència d'obres a la societat Laboratorios Hipra, SA per a adequació
interior de dos espais per a laboratori d'investigació en Sanitat Ambiental al
carrer Pic de Peguera, 11.
Pressupost: 135.234,79 euros Impost ICIO: 5.274,16 euros
Resolució 2017000454

39. Obra núm 11427
Declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada a la societat Contratas y
Obras Empresa Constructora per a rehabilitació d'edifici antic Banc d'Espanya a

plaça Marquès de Camps, 13.
Resolució 2017000455

40. Obra núm 11169
Declarar la caducitat de la sol·licitud de llicència d'obres atorgada a la societat
Arcadi Pla, SA per a construcció d'edifici plurifamiliar al carrer Santiago, 41.
Resolució 2017000456

41. Obra núm 20170311
Atorgar llicència d'obres per a construcció de forjat per a ampliació d'habitatge al
carrer Mercaders, 5, 3r 1a.
Pressupost: 3.761,00 euros Impost ICIO: 146,68 euros.
Resolució 2017000457

42. Obra núm 20170332
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a plaça Pompeu Fabra,
10 2n 2a.
Pressupost: 45.238,33 euros Impost ICIO: 1.764,29 euros.
Resolució 2017000458

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
43. Atorgar una subvenció a Pascual Arts Music, SLU per a la realització del Festival
Strenes - Edició 2017.
Resolució 2017000459

44. Aprovar el conveni de col·laboració per a la redacció del Pla d'Ordenació
museística de Girona.
Resolució 2017000460

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.
45. Aprovar inicialment el canvi de modalitat de cooperació a compensació bàsica
del PA - 116 Ctra. Barcelona - Clínica - Avellaneda.
Resolució 2017000461

46. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del PA -116 Ctra. Barcelona Clínica - Avellaneda.
Resolució 2017000462

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

