SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a tretze d'abril 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 i Mir, i
trobant-se presents els tinents i tinentes d'alcalde Eduard Berloso i Ferrer, Ma.
Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda i Glòria
Plana i Yanes.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà, Elsabeth Riera i
Alemany, Joaquim Rodríguez i Vidal i Manuel Martín i Vertedor.
Dóna fe de l'acte el vicesecretari general, Lluís Pau i Gratacós. Es troba present la
viceinterventora Glòria Rigau i Solé.
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 7 d'abril d'enguany (expedient
núm. 2017012570), 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. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Gala-Salvador Dalí per a
l'ús de fotografies del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI).
Resolució 2017000517

2. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'entitat FEDAC Sant Narcís
destinada al Congrés Educar AvuixDemà.
Resolució 2017000518

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
3. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a la Junta de Confraries de la
Setmana Santa de Girona per a l'organització dels actes de la Quaresma i la

Setmana Santa 2017 a Girona.
Resolució 2017000519

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta conjunta de la regidora delegada de Salut i de la regidora delegada
de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
4. Establir un conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i SMAP Associació de Celíacs de Catalunya per contribuir a la millora de la informació,
l'assessorament, la sensibilització i la qualitat de vida de les famílies amb
persones celíaques de Girona.
Resolució 2017000520

A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat - AASS, per al desenvolupament
d'activitats del Pla Integrant Accions, en el marc del Programa d'Acció
Comunitària Integral del sector Est de la ciutat de Girona, per a l'any 2017.
Resolució 2017000521

6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat
Salesians Sant Jordi PES Girona, per a la realització del projecte "Accedeix",
dins del marc del Pla Educació i Convivència de Santa Eugènia i Can Gibert del
Pla, durant el període del 6 de febrer al 31 de desembre de 2017.
Resolució 2017000522

7. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de
Veïns de Santa Eugènia de Ter, per al desenvolupament d'actuacions del Pla
d'Educació i Convivència, durant el període d'1 de febrer a 31 de desembre de
2017.
Resolució 2017000523

8. Aprovar les bases específiques de la Beca 8 de març, d'estudis històrics de les
dones a Girona, convocatòria 2017-2018.
Resolució 2017000524

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
9. Modificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
de Veïns del barri de Sant Ponç, pel pla de dinamització del local social del barri,
escollit en la consulta dels Pressupostos Participats dels Barris 2016.
Resolució 2017000525

A proposta del regidor delegat de Cooperació.
10. Resoldre la convocatòria de la novena edició del concurs Fotografia Solidària, de

l'any 2017.
Resolució 2017000526

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
11. Aprovar la convocatòria dels ajuts Aixequem Persianes 2017 als barris de Sant
Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.
Resolució 2017000527

12. Aprovar la tercera resolució sobre adjudicació d'espais per a la 62a edició de
"Girona, Temps de Flors".
Resolució 2017000528

13. Aprovar el registre de proveïdors de materials necessaris per a la realització dels
muntatges florals de la 62a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2017000529

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
14. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2017.
Resolució 2017000530

15. Anul·lar la convocatòria del procés selectiu per a la contractació laboral temporal
d'un/a tècnic de gestió per prestar serveis a la UMAT.
Resolució 2017000531

16. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (17-016W).
Resolució 2017000532

17. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle (29-016A).
Resolució 2017000533

18. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per danys
a vehicle (95-015W).
Resolució 2017000534

19. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (22-017A).
Resolució 2017000535

20. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a vehicle (23-017A)
Resolució 2017000536

21. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (24-017A)
Resolució 2017000537

22. Liquidació del contracte de serveis de neteja de l'Escola Pericot, Pavelló de
Montfalgars i Centre Cívic Barri Vell.
Resolució 2017000538

23. Adjudicar el contracte mixt del subministrament de noves llicències d'ús del
programari Qlikview de la UMAT i de serveis de manteniment del total de
llicències disponibles.
Resolució 2017000539

24. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa de les obres de
condicionament, per a oficines municipals, de l'edifici de la Central del Molí.
Resolució 2017000540

25. Iniciar els tràmits per a la imposició de penalitats per infracció greu del contracte
del servei de manteniment de fonts ornamentals del Parc Central i del Parc del
Migdia.
Resolució 2017000541

26. Fixar data per per dur a terme l'acte de recepció formal de les obres de
construcció del carril bicicleta sota el viaducte del tren des del pont de Pedret fins
a la plaça Poeta Marquina.
Resolució 2017000542

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
27. Aprovar l'aportació municipal any 2017 al Consorci de la UNED.
Resolució 2017000543

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
28. Aprovar la correcció de l'error material de la memòria de la documentació tècnica
per iniciar expedient d'ocupació directa de les finques situades dins el Poligon
d'Actuació Urbanistica PAU-117, propietat de Desarrollos Inmobiliarios Fluvià,
SL.
Resolució 2017000544

29. Obra núm 20170193
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Rajolers, 17,
bxs. 1.
Pressupost: 35.962,87 euros Impost ICIO: 1.402,55 euros.
Resolució 2017000545

30. Obra núm 20151089

Declarar la caducitat de llicència atorgada a la societat Hapromsa Obra Civil y
Edificación, SL per a reforma per a canvi d'ús de local comercial a habitatge al
carrer Juli Garreta, 24.
Resolució 2017000546

31. Obra núm 20161419
Atorgar llicència per a legalització de canvi d'ús de local a habitatge al carrer
Francesc de Ciurana, 8, 3r 2a.
Resolució 2017000547

32. Obra núm 20170106
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local a habitatge al carrer
Joaquim Vayreda, 63, EN F.
Pressupost: 2.920,00 euros Impost ICIO: 113,88 euros.
Resolució 2017000548

33. Obra núm 20170302
Atorgar llicència d'obres a la societat Veganomicon, SL per a reforma interior de
bar-restaurant al carrer Força, 4, bxs. 1.
Pressupost: 43.927,79 euros Impost ICIO: 1.713,18 euros
Resolució 2017000549

34. Obra núm 20170199
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'elevador i reforma d'habitatge al
carrer Rutlla, 177-A.
Pressupost: 47.270,12 euros Impost ICIO: 1.843,53 euros.
Resolució 2017000550

35. Rectificar l'error en l'adreça de la llicència d'obres atorgada per acord de Junta
de Govern Local de 7 d'abril de 2017, al carrer Santa Eugènia, 50, entl. 2.
Resolució 2017000551

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.
36. Aprovar definitivament el projecte de reforma del pati de l'escola Eiximenis.
Resolució 2017000552

Pren la paraula el senyor Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat d'Urbanisme,
Activitats, Mobilitat i Via Pública, qui manifesta que d'acord amb l'informe emès
pel cap d'Urbanisme, d'acord amb l'interés públic de les obres a executar i amb
l'objectiu de preservar la seguretat dels usuaris de l'escola, amb la voluntat que
les obres puguin iniciar-se immediatament després de finalitzat el curs escolar,
es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació definitiva del projecte de
reforma del pati de l'escola Eiximenis així com l'inici i aprovació de l'expedient de
contractació de les esmentades obres.

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
37. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres de reforma del pati de
l'Escola Eiximenis.
Resolució 2017000553

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

