SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-u d'abril de dos mil disset.
Essent un quart i vuit 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, Ma. Àngels Planas i Crous, Isabel
Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i 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, Elsabeth Riera i
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 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 d'abril d'enguany (expedient
núm. 2017013636), 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 del regidor delegat d'Ocupació.
1. Establir un conveni de col·laboració entre Taller Sarrià, 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 2017000554

2. Establir un conveni de col·laboració entre Rectificats i Manteniment, 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 2017000555

3. Establir un conveni de col·laboració entre Àngel Masnou Estragues - Artesania
Masnou 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 2017000556

4. Establir un conveni de col·laboració entre Colmado L'Estuca, SC 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 2017000557

5. Establir un conveni de col·laboració entre OHL Servicios INGESAN, S.A. i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ-11-2016.
Resolució 2017000558

6. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa FINQUES TREPAT
FONALLERAS S.L, en concepte de contractació d'una persona de 49 anys.
Resolució 2017000559

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
7. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, el Col·legi
Oficial de Veterinaris de Girona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de
Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d'animals de companyia per
l'any 2017.
Resolució 2017000560

8. Rectificar l'error material en el conveni de col.laboració establert amb
l'Ajuntament de Sarrià de Ter per a la prestació dels serveis de gestió comuna.
Resolució 2017000561

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
9. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Denominació
d'Origen Empordà i l'Associació de Bars i Restaurants de la Plaça de la
Independència en motiu de l'esdeveniment Tocs de Vi de l'Empordà, Tast de vins
de la DO Empordà i tapes de Girona 2017.
Resolució 2017000562

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
10. Procedir a la devolució de la garantia definitiva constituïda en el marc del
contracte de subministrament de pintura destinada a la senyalització horitzontal.
Resolució 2017000563

11. Prorrogar el termini d'execució de les obres d'urbanització de la Plaça del Pallol,
fase 2.
Resolució 2017000564

12. Adjudicar el contracte del servei d'impressió i enquadernació de la guia
d'activitats trimestral Girona Cultura.
Resolució 2017000565

13. Prorrogar els serveis de gestió del centre d'informació juvenil de L'Estació Espai
Jove, pel període d'un any a partir del 16 de maig de 2017.
Resolució 2017000566

14. Adjudicar el contracte dels serveis auxiliars d'assentament del mercat ambulant
de Can Gibert del Pla pel període 2017-2019, reservat a centres especials de
treball.
Resolució 2017000567

15. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa que ha de regir la
licitació dels serveis de retirada de pintades en el Barri Vell i altres sectors de la
ciutat de Girona.
Resolució 2017000568

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
16. Resoldre la convocatòria 2017 per a la participació d'escoles bressol privades en
el projecte d'escolarització 0-3 anys de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017000569

17. Aprovar la convocatòria de subvencions per a participar en curses solidàries de
l'any 2017 (Trailwalker Girona 2017 i Oncotrail 2017).
Resolució 2017000570

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
18. Obra núm 20170104
Atorgar llicència d'obres per a enderroc d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al
carrer Mare de Déu de Loreto, 18.
Pressupost: 25.928,73 euros Impost ICIO: 1.011,22 euros
Resolució 2017000571

19. Obra núm 20170229
Atorgar llicència d'obres a la societat Uniriera, SL per a reforma de local en
planta baixa per a aparcament privat de tres cotxes i dues motocicletes a
l'avinguda Mariano Alvarez de Castro, 7, bxs.
Pressupost: 87.565,60 euros Impost ICIO: 3.415,06 euros
Resolució 2017000572

20. Obra núm 20160117
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Aresta Estudi d'Arquitectura i
Urbanisme, SL per a reforma interior d'habitatge a pujada Catedral, 10, 1r 3a
Resolució 2017000573

21. Obra núm 20170435
Atorgar llicència d'obres a la societat Enshun, SCP per a reforma interior de local
destinat a restaurant existent a l'avinguda Sant Francesc, 11 bxs. 1.
Pressupost: 47.668,30 euros Impost ICIO: 1.859,06 euros
Resolució 2017000574

22. Obra núm 20170382
Atorgar llicència d'obres a la Diputació de Girona - Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC) per a reformes de les plantes 1a i 2a d'edifici d'oficines a
l'avinguda Sant Francesc, 29.
Pressupost: 765.678,26 euros Impost ICIO: 29.861,45 euros
Resolució 2017000575

23. Obra núm 20170266
Atorgar llicència d'obres per a reforma de local per a fleca-cafeteria a Gran Via
Jaume I, 11, bxs.
Pressupost: 46.885,68 euros Impost ICIO: 1.828,54 euros
Resolució 2017000576

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
24. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Càritas
Diocesana de Girona per a la regularització de la cessió d'ús d'espais del Centre
Cultural la Mercè.
Resolució 2017000577

25. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Asociación MUTEK.ES per a la
realització de l'activitat audiovisual AVANT MUTEK, el dia 4 de març de 2017.
Resolució 2017000578

26. Aprovar el conveni amb l'Associació de Veïns de Sant Narcís per a l'obertura i
funcionament del punt de lectura de Sant Narcís.
Resolució 2017000579

27. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de beques per a l'intercanvi de
residències creatives dins del Bòlit Residència Girona Creativa.
Resolució 2017000580

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.

28. Acordar la devolució de la garantia definitiva relativa al contracte dels serveis
d'administració dels sistemes informàtics de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017000581

Pren la paraula la senyora Ma. Àngels Planas i Crous, regidora delegada
d'Hisenda i Règim Interior, qui manifesta que d'acord amb l'informe emès per la
tècnica de Contractació i Compres, amb base al fet que es podrien generar
interessos legals a favor del contractista i amb la finalitat d'evitar que això
succeeixi es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de la devolució de
la garantia definitiva relativa al contracte dels serveis d'administració dels
sistemes informàtics de l'Ajuntament de Girona.
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.

