SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a dos de juny de dos mil disset.
Essent un quart de deu i quatre 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 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, 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 26 de maig d'enguany (expedient
núm. 2017020598), 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. Atorgar subvencions a associacions de veïns i entitats ciutadanes per a
l'organització dels carnestoltes 2017 dels diferents barris i sectors de la ciutat.
Resolució 2017000783

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
2. Aprovar els termes de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de Girona per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2016-2017.
Resolució 2017000784

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
3. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa DON HIPOPÒTAMO, SA.
Resolució 2017000785

4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa COMERCIAL MECANO
TOLDO SL.
Resolució 2017000786

5. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa E.
L. L. - Bau Bar en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
Resolució 2017000787

6. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
R. G. S. - El Rebost en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
Resolució 2017000788

7. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Fornells & Casado Restauració SL en el marc del Programa Joves per
l'Ocupació, exp. SOC004/16/00023.
Resolució 2017000789

8. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Dúplex Restaurant en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
Resolució 2017000790

9. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Mascotrans Logístics, SL en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
Resolució 2017000791

10. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Street Food els Químics SCP en el marc del Programa Joves per l'Ocupació,
exp. SOC004/16/00023.
Resolució 2017000792

11. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Establir un conveni de col·laboració entre Tecnicalor Girona SL, i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Pren la paraula el senyor Joaquim Rodríguez Vidal, regidor delegat d'Ocupació,
present amb veu però sense vot, per demanar que la present proposta es deixi
sobre la taula per haver estat contractat per una altra empresa la persona
participant en el programa, petició que formula de conformitat amb l'article 92.1

del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
12. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre VEGRA 400, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ-11-2016.
Resolució 2017000793

13. Establir un conveni de col·laboració entre Martí 1956, SL i l'Ajuntament de Girona
en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000794

14. Modificar l'annex 1 del conveni de col·laboració entre Recaders de Girona i
Província, S.L. i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació
per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000795

15. Establir l'annex 3 del conveni de col·laboració entre BIGAS ALSINA, SA i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000796

16. Establir un conveni de col·laboració entre J. C. M. - Ipso Facto Immobiliària i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000797

17. Establir un conveni de col·laboració entre Consorci Girona, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000798

18. Concertar un conveni de col·laboració entre Carns i Embotits J. Bassó SL, i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2016,
exp.
16/FOAP/315/0144354.
Resolució 2017000799

19. Concertar un conveni de col·laboració entre Carns Vila SL, i l'Ajuntament de
Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2016, exp. 16/FOAP/315/0144354.
Resolució 2017000800

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Salut.
20. Rectificar l'error per manca de partida de despesa observat en el conveni de
col·laboració establert amb l'Associació de Pallassos Xaropclown, per dur a
terme activitats de sensibilització en valors i solidaritat per als infants, aprovat per
la Junta de Govern Local el dia 12 de maig de 2017.
Resolució 2017000801

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
21. Atorgar una subvenció a l'Associació de Comerciants del carrer del Carme i Vista
Alegre segons convocatòria per a la concessió de subvencions a les
Associacions de Comerciants de Girona per l'any 2017.
Resolució 2017000802

22. Atorgar una subvenció a l'Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter
segons convocatòria per a la concessió de subvencions a les Associacions de
Comerciants de Girona per l'any 2017.
Resolució 2017000803

23. Atorgar una subvenció a l'Associació Girona Centre Eix Comercial segons
convocatòria per a la concessió de subvencions a les Associacions de
Comerciants de Girona per l'any 2017.
Resolució 2017000804

24. Atorgar una subvenció a l'Associació de Comerciants Zona U segons
convocatòria per a la concessió de subvencions a les Associacions de
Comerciants de Girona per l'any 2017.
Resolució 2017000805

25. Denegar l'atorgament de subvenció a l'Associació de Botiguers, Industrials i
Veïns del carrer Ballesteries segons convocatòria per a la concessió de
subvencions a les Associacions de Comerciants de Girona per l'any 2017.
Resolució 2017000806

26. Aprovar la transmissió de titularitat de les parades núm. 32 dimarts i 88 dissabte
al mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017000807

27. Aprovar el conveni de mecenatge entre la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona, "la Caixa" i l'Ajuntament de Girona per la 62a edició de
"Girona, Temps de Flors".
Resolució 2017000808

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
28. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Normalització
Lingüística i l'Ajuntament de Girona per a l'organització de cursos de català per al
nostre personal.
Resolució 2017000809

29. Requerir a l'empresa IMPURSA, S.A.U. la presentació de documentació per a
l'adjudicació de la concessió administrativa de l'explotació del mobiliari urbà i el
manteniment de part del mobiliari urbà.

Resolució 2017000810

30. Prorrogar el contracte dels serveis de socorrisme i primers auxilis de les piscines
municipals de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla, piscina coberta de Palau i
piscines municipals de la zona esportiva de la Devesa, pel període d'un any a
partir de l' 1 de juliol de 2017.
Resolució 2017000811

31. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres d'urbanització de la
pujada al carrer del Pi i entorn.
Resolució 2017000812

32. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis de neteja d'edificis i
dependències municipals adscrites a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i
lavabos públics municipals de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017000813

33. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (36-017A).
Resolució 2017000814

34. Estimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
reclamació dormulada per danys mentre circulava amb bicicleta (77-015W).
Resolució 2017000815

35. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per danys
ocasionats a motocicleta (76-016A).
Resolució 2017000816

36. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle per acció de la grua municipal (1-016W).
Resolució 2017000817

37. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (32-016W).
Resolució 2017000818

38. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (38-016W).
Resolució 2017000819

39. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per danys
a vehicle (82-016A).
Resolució 2017000820

40. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (78-016A).
Resolució 2017000821

41. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys lesionals i materials ocasionats per accident amb ciclomotor (65015W).

Resolució 2017000822

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
42. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del PAU 116 C/ Barcelona Avellaneda -Clínica.
Resolució 2017000823

43. Aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d'actuació previst pel
Polígon d'Actuació PAU 116 C/ Barcelona - Avellaneda - Clínica, de cooperació
pel de compensació bàsica.
Resolució 2017000824

44. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització del PAU 116 C/ Barcelona Avellaneda - Clínica.
Resolució 2017000825

45. Obra núm 20161681
Atorgar llicència d'obres a la societat Productes Valent, SA per a construcció de
nous vestuaris en indústria càrnica al carrer Castell de Bellaguarda, 2, bxs.
Pressupost: 98.236,03 euros Impost ICIO: 3.831,21 euros.
Resolució 2017000826

46. Obra núm 20170547
Atorgar llicència d'obres per a canvi d'ús de despatx a habitatge al carrer Sant
Joan Baptista la Salle, 8, entl. 2a.
Pressupost: 11.941,41 euros Impost ICIO: 465,71 euros.
Resolució 2017000827

47. Obra núm 20170141
Atorgar llicència d'obres a la societat Caixabank, SA per a reforma interior i
ampliació d'oficina bancària a plaça Independència, 18, bxs.
Pressupost: 295.884,00 euros Impost ICIO: 11.539,48 euros.
Resolució 2017000828

48. Obra núm 20170739
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Monges, 3.
Pressupost: 19.231,80 euros Impost ICIO: 750,04 euros.
Resolució 2017000829

49. Obra núm 20170671
Atorgar llicència d'obrea a la Comunitat de Propietaris Gran Via Jaume I, 29-35,
acc. per a rehabilitació de façana d'edifici plurifamiliar a Gran Via Jaume I, 29-35.
Pressupost: 200.000,00 euros Impost ICIO: 7.800,00 euros.
Resolució 2017000830

50. Obra núm 20170286
Atorgar llicència d'obres a la societat Ecoveritas, SA per a reforma interior de
local per a activitat de supermercat al carrer Juli Garreta, 32, bxs.

Pressupost: 100.552,26 euros Impost ICIO: 3.921,54 euros.
Resolució 2017000831

51. Obra núm 20170470
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al passatge Ricard Giralt i
Casadesús, 35.
Pressupost: 11.424,56 euros Impost ICIO: 445,56 euros.
Resolució 2017000832

52. Obra núm 20170776
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Santa Llúcia, 16.
Pressupost: 14.719,00 euros Impost ICIO: 574,04 euros.
Resolució 2017000833

53. Rectificar l'error incorregut en el titular que consta a la llicència d'obres per a
reforma interior d'habitatge al carrer Caterina Albert 4, 3r - 1a, atorgada per
acord de Junta de Govern Local del dia 31 de març de 2017.
Resolució 2017000834

54. Rectificar l'error incorregut en el titular que consta a la llicència d'obres per a
instal·lació d'elevador i reforma interior d'habitatge al carrer Rutlla 177-A,
atorgada per acord de la Junta de Govern Local del dia 13 d'abril de 2017.
Resolució 2017000835

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
55. Establir un conveni de col.laboració amb la Fundació Gran Teatre del Liceu per
l'activitat "Liceu a la fresca" per a l'any 2017.
Resolució 2017000836

56. Aprovar la convocatòria de subvencions d'activitats culturals complementàries a
l'oferta municipal per a l'any 2017.
Resolució 2017000837

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
57. Aprovar el conveni regulador de la subvenció pel festival Sea Otter Europe Costa
Brava Girona, entre l'Ajuntament de Girona i Bike Show Sport Events SL.
Resolució 2017000838

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 de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, vist que es

tracta d'una activitat diferencial i única ja que és el festival més important del món
de la bicicleta que se celebra a EEUU i que per primer cop tindrà una sucursal a
Europa amb seu a Girona, susceptible de tenir un important impacte econòmic
per a la ciutat, es considera justificat aprovar d'urgència el conveni regulador de
la subvenció pel Festival Girona Sea Otter amb Bike Show Sport Events, SL.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
58. Adjudicar la contractació de les obres de connexió del carril bici de Pont Major a
Campdorà.
Resolució 2017000839

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 pel cap
d'Urbanisme, vist que s'ha concedit a l'Ajuntament de Girona una subvenció per
a la realització del projecte Millora de les connexions entre les rutes
cicloturístiques i la xarxa urbana de carril bici a la ciutat, i atès que el termini
d'execució de l'obra és de 3 mesos, a fi de poder executar-la i finalitzar-la per
poder justificar la subvenció esmentada, es considera justificat declarar
d'urgència l'adjudicació de la contractació de les obres de connexió del carril bici
de Pont Major.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
59. Atorgar a l'empresa Bike Show Sport Events, SL, llicència per a activitat
recreativa de caràcter extraordinari per a l'event de la SEA OTTER EUROPE
BIKE SHOW al Pavelló Municipal Girona - Fontajau.
Resolució 2017000840

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, vistes les dates previstes per a la celebració d'aquesta
activitat recreativa de caràcter extraordinari i per necessitat d'interés públic, es
considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de la llicència per a la
realització de l'event de la "Sea Otter Europe Bike Show" al Pavelló Municipal
Girona-Fontajau.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i vuit minuts del matí.

