SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a set de juliol de dos mil disset.
Essent un quart de deu i nou 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 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.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, 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 i 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 30 de juny d'enguany (expedient
núm. 2017026315), 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. Acceptar donacions puntuals de documentació a l'Arxiu Municipal.
Resolució 2017001048

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Càritas
Diocesana de Girona, per al desenvolupament d'actuacions del Pla Integrant
Accions de Girona Est, en el marc del Programa d'Acció Comunitària Integral,
inclòs en el Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i
la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
l'Ajuntament de Girona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius

al benestar social i polítiques d'igualtat.
Resolució 2017001049

3. Resoldre la convocatòria per a l'atorgament de 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 2017001050

A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
4. Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Social Esqueix per a la realització d'activitats al programa municipal de casals
d'estiu 2017.
Resolució 2017001051

5. Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i ADIS
Associació d'Iniciatives Socials per a la realització d'activitats al programa
municipal de casals d'estiu 2017.
Resolució 2017001052

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
6. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Suministradora de Electricidad y Materiales S.A., en el marc del Programa Joves
per l'Ocupació, exp. SOC004/16/00023.
Resolució 2017001053

7. Establir un conveni de col·laboració entre Trans Fluid SA, i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017001054

8. Establir un conveni de col·laboració entre Cafeteria les Voltes de Bescanó SL, i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ-11-2016.
Resolució 2017001055

9. Establir un conveni de col·laboració entre Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL, i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017001056

10. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Dúplex Restaurant SL en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
Resolució 2017001057

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
11. Resoldre la convocatòria de subvencions destinades a projectes de cooperació al

desenvolupament en l'àmbit internacional i projectes d'educació per al
desenvolupament i sensibilització, per a l'any 2017.
Resolució 2017001058

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
12. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per a les Associacions
d'hostaleria i restauració de Girona per l'any 2017.
Resolució 2017001059

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
13. Aprovar la modificació del 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.
Resolució 2017001060

14. Aprovar la modificació del contracte dels serveis de monitoratge de la sala de
musculació de la piscina municipal Santa Eugènia - Can Gibert, i de monitoratge
de l'escola de tennis de la zona esportiva la Devesa, pel que fa al lot 2
(monitoratge de l'escola de tennis).
Resolució 2017001061

15. Desestimar el recurs de reposició interposat per l'empresa ETRA BONAL, SA,
contra l'acord de Junta de Govern Local de 28 d'abril de 2017, d'imposició de
penalitats per incompliment de dues de les millores ofertades en el contracte mixt
de serveis de manteniment, reparació i obres de noves instal·lacions dels
elements semafòrics de la ciutat de Girona.
Resolució 2017001062

16. Adjudicar el contracte de servei de furgons blindats per a la recollida, dipòsit,
custòdia, transport, recompte, classificació i distribució de fons efectiu procedent
de la recaptació del servei d'estacionament amb limitació horària a diversos
carrers de la ciutat de Girona.
Resolució 2017001063

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
17. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i R. M. A. R., en
el marc del programa d'escolarització d'infants de 0-3 anys de l'Ajuntament 2017.
Resolució 2017001064

18. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Escola bressol

Querubí SL, en el marc del programa d'escolarització d'infants de 0-3 anys de
l'Ajuntament 2017.
Resolució 2017001065

19. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i R. G. R. C., en
el marc del programa d'escolarització d'infants de 0-3 anys de l'Ajuntament 2017.
Resolució 2017001066

20. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i J. S. E., en el
marc del programa d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys de l'Ajuntament 2017.
Resolució 2017001067

21. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i M. A. I., en el
marc del programa d'escolarització d'infants de 0-3 anys de l'Ajuntament 2017.
Resolució 2017001068

22. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i M. C. S., en el
marc del programa d'escolarització d'infants de 0-3 anys de l'Ajuntament 2017.
Resolució 2017001069

23. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Ralet-Ralet
SL, en el marc del programa d'escolarització d'infants de 0-3 anys de
l'Ajuntament 2017.
Resolució 2017001070

24. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Llar d'Infants
Cel Blau SL, en el marc del programa d'escolarització d'infants de 0-3 anys de
l'Ajuntament 2017.
Resolució 2017001071

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
25. Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació
del PAU 116 (C/ Barcelona - Avellaneda - Clínica).
Resolució 2017001072

26. Obra núm 20160905
Atorgar llicència d'obres a la societat Caprabo, SA per a instal·lació d'unitat de
subministrament de combustible al carrer Pedret, 103, bxs.
Pressupost: 273.726,03 euros Impost ICIO: 10.675,32 euros
Resolució 2017001073

27. Obra núm 20170128
Atorgar llicència d'obres a la societat Delta Gerunda, SL per a construcció
d'edifici plurifamiliar de planta soterrani, planta baixa i 3 plantes pis per a 13
habitatges i 16 places d'aparcament al carrer Rutlla, 109, bxs.
Pressupost: 1.515.000,00 euros Impost ICIO: 59.085,00 euros.
Resolució 2017001074

28. Obra núm 20170539
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Joan Tarrús i Bru, 2 per a
instal·lació d'ascensor al carrer Joan Tarrús i Bru, 2.
Pressupost: 44.309,73 euros Impost ICIO: 1.728,08 euros
Resolució 2017001075

29. Obra núm 20170598
Autoritzar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (NIF
S0811001G) la realització d'obres d'infraestructura per a la implantació d'un
mòdul prefabricat per a l'ampliació de l'Escola Balandrau a carretera TAIALÀ, 2.
Pressupost: 15.858,14 euros Impost ICIO: 618,47 euros
Resolució 2017001076

30. Obra núm 20170526
Atorgar llicència d'obres a la Fundació Educativa Privada Dom. Anun. Pare Coll
per a reforma interior de l'escola FEDAC Pont Major al carrer Pont Major, 19,
bxs.
Pressupost: 59.985,60 euros Impost ICIO: 2.339,44 euros
Resolució 2017001077

31. Obra núm 20170387
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior de local per a bar a plaça BellLloc, 4, bxs. 2.
Pressupost: 58.440,00 euros Impost ICIO: 2.279,16 euros.
Resolució 2017001078

32. Obra núm 20170892
Atorgar llicència d'obres al Bisbat de Girona per a reforma i consolidació de
coberta al carrer Monges, 7.
Pressupost: 35.129,87 euros Impost ICIO: 1.370,06 euros
Resolució 2017001079

33. Obra núm. 20170619
Atorgar llicència d'obres per a obres d'insfraestructura per a la implantació de
mòduls prefabricats "Institut Ermessenda" al CR CAN PRUNELL 36-38
(p.c.4754704) al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Pressupost: 73.340,01 euros.
ICIO: 2.860,26 euros.
Resolució 2017001080

34. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de Junta de Govern
Local de 9 de juny de 2017, de denegació de petició de pròrroga per a
l'acabament de les obres CR FORÇA 13, PRAL 1 i declarar la caducitat de la
llicència.
Resolució 2017001081

35. Declarar la caducitat de llicència urbanística atorgada per a rehabilitació d'edifici
a la pujada Sant Domènec, 10.
Resolució 2017001082

36. Atorgar llicència municipal ambiental per a la instal·lació d'una unitat de

subministrament de combustible situada al carrer Pedret, 103.
Resolució 2017001083

37. Atorgar llicència municipal ambiental relativa a una activitat d'autorentat de
vehicles i aparcament, situada a l'avinguda Lluís Pericot, 38-44.
Resolució 2017001084

38. Aprovar la modificació substancial de la llicència municipal ambiental de centre
d'autoservei de rentat de vehicles a carrer Barcelona, 185-189.
Resolució 2017001085

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
39. Atorgar una subvenció a l'Associació Gironina de Teatre pel funcionament i
activitats del centre de formació teatral El Galliner per a l'any 2017.
Resolució 2017001086

40. Aprovar el conveni regulador d'atorgament d'una subvenció a la Fundació
Festival de Cinema de Girona, per a la realització del Festival de Cinema de
Girona.
Resolució 2017001087

41. Aprovar la proposta provisional de resolució de la convocatòria Kreas 2017.
Resolució 2017001088

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
42. Aprovar la programació d'activitats pròpies de la Xarxa de Centres Cívics període
setembre 2017 - juliol 2018.
Resolució 2017001089

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
43. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017017470 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001090

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
44. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la façana
de l'edifici situat al carrer Francesc Ciurana 25) .

Resolució 2017001091

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
45. Aprovar els preus públics de la programació d'estiu 2017 de l'Escola Municipal
d'Art.
Resolució 2017001092

4. 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.
la
contractació
per
emergència
dels
treballs
de
46. Aprovar
subministrament/instal·lació d'un paviment de fusta pel pavelló municipal de
Palau.
Resolució 2017001093

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, atesa la tramitació per emergència de
l'expedient a causa dels esdeveniments catastròfics produïts per la virulenta
tempesta de pluja i calamarsa del dia 30 de juny que va provocar la inundació de
la pista del Pavelló municipal de Palau, i en motiu de l'interés públic de les obres
a executar, es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de la
contractació per emergència dels treballs de subministrament i instal·lació d'un
paviment de fusta pel Pavelló Municipal de Palau.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i catorze minuts del matí.

