SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-vuit de juliol de dos mil disset.
Essent un quart de deu i set 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, Glòria Plana i Yanes, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà
i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Mª Àngels Planas i Crous.
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 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 21 de juliol d'enguany (expedient
núm. 2017029735), 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. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Escoltes i Guies Joan Pons de Girona, filial dels Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya, per a la cessió d'ús de La Caseta de la Devesa de Girona,
per dur a terme les activitats pròpies de l'Associació, fins el 31 d'agost de 2018.
Resolució 2017001184

2. Aprovar la programació d'activitats de la Xarxa de Centres Cívics pel període
setembre 2017 a juliol 2018.
Resolució 2017001185

3. Establir una addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la
Fundació Obra Social Comunitària de Bellvitge, (Fundació OSCOBE), entitat
membre del Consell de Cohesió de Serveis Socials de Girona, per al

desenvolupament del Projecte Àmbar, en el marc de la subvenció del Programa
"Salut i Crisi" de Dipsalut, per al període de 16 de novembre del 2016 a 15 de
novembre del 2017.
Resolució 2017001186

4. Establir una addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la
l'Associació per l'Atenció de Serveis i Solidaritat - AASS, entitat membre del
Consell de Cohesió de Serveis Socials de Girona, per al desenvolupament del
Projecte Àmbar, en el marc de la subvenció del Programa "Salut i i Crisi" de
Dipsalut, per al període de d'11 de novembre del 2016 al 31 de juliol del 2017.
Resolució 2017001187

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
5. Establir un conveni de col·laboració entre XIRINGUITO GIRONA, SL, i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017001188

6. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Street Food Els Quimics SCP en el marc del Programa Joves per l'Ocupació,
exp. SOC004/16/00023.
Resolució 2017001189

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
7. Resoldre la sol·licitud d'ajut Aixequem Persianes presentada per K.G.A.B., titular
de l'activitat "Oasis", centre de perruqueria.
Resolució 2017001190

8. Aprovar el conveni de mecenatge entre Girona Futbol Club, S.A.D i l'Ajuntament
de Girona per la 62a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2017001191

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
9. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a
encarregat/da per prestar serveis al taller de Fusteria, adscrit a l'Àrea de Mobilitat
i Via pública.
Resolució 2017001192

10. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a
encarregat/da per prestar serveis a l'Equip de Transports, adscrit a l'Àrea de
Mobilitat i Via pública.
Resolució 2017001193

11. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a Agent

d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) d'innovació, creixement i
diversificació de l'economia local, supeditat a l'atorgament d'una subvenció
destinada al programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per
a l'any 2017.
Resolució 2017001194

12. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de tecnologies digitals per impulsar
la innovació i la cohesió econòmica del territori supeditat a l'atorgament d'una
subvenció destinada al programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local
(AODL) per a l'any 2017.
Resolució 2017001195

13. Convocar procés selectiu per al nomenament de dos funcionaris interins, de
l'escala d'administració especial, tècnic/a especialista per prestar serveis
d'Agents Ambientals.
Resolució 2017001196

14. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres de construcció del Centre de
Dia de Santa Eugènia.
Resolució 2017001197

15. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres de pavimentació de la Plaça
Leonor Joher, fase 1.
Resolució 2017001198

16. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres d'urbanització de l'entorn de la
Biblioteca Pública de l'Estat (Casernes). Sector B.
Resolució 2017001199

17. Modificar les prestacions derivades del contracte del servei de monitoratge pel
desplegament de diferents activitats del programa de Recursos Educatius.
Resolució 2017001200

18. Aprovar l'increment de cost del contracte dels serveis d'hostesses amb motiu de
la celebració de la 62ena exposició de flors "Girona, temps de flors".
Resolució 2017001201

19. Requerir a l'empresa BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SLU,
perquè continuï prestant els serveis de manteniment de la jardineria dels parcs,
jardins i arbrat viari de les zones urbanes de Girona, pel que fa al LOT 2 (Sector
Sud), pel termini de 3 mesos a partir del dia 1 de setembre de 2017, i en tot cas
fins a la formalització del nou contracte.
Resolució 2017001202

20. Requerir a l'empresa "MOIX SERVEIS I OBRES, SL", perquè continuï prestant
els serveis de manteniment de la jardineria dels parcs, jardins i arbrat viari de les
zones urbanes de Girona, pel que fa al LOT 1 (Eixample Sud i Palau) i el LOT 3

(Montilivi), pel termini de 3 mesos a partir del dia 1 de setembre de 2017, i en tot
cas fins a la formalització del nou contracte.
Resolució 2017001203

21. Requerir a l'empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, amb
NIF B80925977, perquè continuï prestant els serveis de teleassistència
domiciliària per a persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin
soles a la ciutat de Girona, pel període d'1 de setembre i fins 31 de desembre de
2017 (4 mesos), i en tot cas fins a la formalització del nou contracte.
Resolució 2017001204

22. Prorrogar el contracte dels serveis de direcció tècnica del Parc de la Devesa de
Girona, pel període d'un any a partir de l'1 de setembre de 2017.
Resolució 2017001205

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
23. Atorgar una subvenció per concessió directa al Club de Patinatge Artístic Girona,
per la seva participació en el Campionat del Món a Nanjing (Xina) del 2 al 10 de
setembre de 2017.
Resolució 2017001206

24. Aprovar les bases reguladores de subvencions adreçades als clubs i entitats
esportives de la ciutat per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries.
Resolució 2017001207

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
25. Obra núm 20170667
Atorgar llicència d'obres a la Fundació privada Resilis per a instal·lació
d'ascensor en edifici al carrer Vista Alegre, 7-A.
Pressupost: 65.037,27 euros Impost ICIO: 2.536,45 euros.
Resolució 2017001208

26. Obra núm 20170882
Atorgar llicència d'obres a la societat Nute Energia per a reforma i ampliació d'un
edifici entre mitgeres per a 2 locals i 8 habitatges al carrer Santa Eugènia, 3.
Pressupost: 544.837,05 euros Impost ICIO: 21.248,64 euros.
Resolució 2017001209

27. Obra núm 20170411
Atorgar llicència d'obres a la societat Borda Tona, SLU per a adequació de local
per a activitat de bar-restaurant a pujada Sant Domènec, 13.
Pressupost: 81.465,40 euros Impost ICIO: 3.177,15 euros.
Resolució 2017001210

28. Obra núm 20170665

Atorgar llicència d'obres a la societat Precat Rehabilitacions, SL per a reforma
interior per a quatre habitatges i instal·lació d'ascensor a ronda Ferran Puig, 12.
Pressupost: 98.103,02 euros Impost ICIO: 3.826,02 euros
Resolució 2017001211

29. Obra núm 20170877
Atorgar llicència d'obres a Patronat Santa Creu de la Selva per a reforma de dos
locals per a canvi d'ús per a un habitatges al carrer Jaume Balmes, 2 1r 2a.
Pressupost: 24.942,74 euros Impost ICIO: 972,77 euros.
Resolució 2017001212

30. Obra núm 20160230
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a
instal·lació de nova línia L1 d'extracció de cafè soluble a la fàbrica Nestlé a
carretera Antiga d'Amer, 3 bxs.
Resolució 2017001213

31. Obra núm 20170709
Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a construcció de piscina en
habitatge unifamiliar al carrer Lluis Borrassà, 28.
Resolució 2017001214

32. Obra núm 20170935
Atorgar llicència d'obres a la societat Alda 2016, SL per a reforma interior
d'habitatge al carrer Argenteria, 1 3r.
Pressupost: 38.687,72 euros Impost ICIO: 1.508,82 euros.
Resolució 2017001215

33. Obra núm 20170913
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatges al carrer Tomàs de
Lorenzana, 51, 2n 2a.
Pressupost: 44.804,81 euros Impost ICIO: 1.747,39 euros.
Resolució 2017001216

34. Obra núm 20171095
Atorgar llicència d'obres per a divisió i reforma d'un habitatge en dos habitatges
al carrer Francesc de Ciurana, 7, 1r 1a.
Pressupost: 19.661,46 euros Impost ICIO: 766,80 euros.
Resolució 2017001217

35. Obra núm 20171096
Atorgar llicència urbanística per a enderroc d'elements interior a plaça Catalunya,
23.
Pressupost: 22.919,00 euros Impost ICIO: 893,84 euros.
Resolució 2017001218

36. Obra núm 20170274
Acceptar la sol·licitud de renúncia a llicència d'obres atorgada per a reforma i
canvio d'ús de local a habitatge al carrer Migdia, 13, 1r.
Resolució 2017001219

37. Obra núm 20170452
Atorgar llicència d'obres al Servei Català de la Salut per a reorma interior del
CAP Can Gibert del Pla al carrer Sant Sebastià, 50.
Pressupost: 37.659,87 euros Impost ICIO: 1.468,73 euros.
Resolució 2017001220

38. Obra núm 20170276
Atorgar llicència d'obres a la societat el Buit Cataluña Products, SLU per a
reforma i canvi d'ús per a cuina de càtering i comerç de menjars preparats al
carrer Pedret, 114.
Pressupost: 56.486,37 euros Impost ICIO: 2.202,97 euros.
Resolució 2017001221

39. Obra núm 20170399
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a instal·lació de sitja
per emmagatzemar marro premsat a carretera Antiga d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 41.966,17 euros Impost ICIO: 1.636,68 euros.
Resolució 2017001222

40. Desestimar recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern
Local de 7 de juliol de 2017, pel qual es va declarar la caducitat de la llicència
urbanística per a reforma interior d'habitatge al carrer de la Força, 13, pral 1.
Resolució 2017001223

41. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 44, titularitat de A.B.B. a
favor de R.T.G.
Resolució 2017001224

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
42. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, una subvenció nominativa
a Mal Pelo SCCL per a la realització d'activitats durant l'any 2017.
Resolució 2017001225

43. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa a
l' Associació Cultural Individu Ocult Mag., per a la realització de l'edició de 2017
del Festival In-Somni.
Resolució 2017001226

44. Atorgar una subvenció de concessió directa amb destí als concerts corals
realitzats durant el Nadal de 2016.
Resolució 2017001227

Pren la paraula el senyor Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Cultura, qui
exposa que existeix un informe desfavorable de Secretaria General als efectes
del coneixement per tots els membres assistents, tot i que ell manifesta la seva
disconformitat.
45. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i The Project

Music Company S.L., per al Club Girona Cultura.
Resolució 2017001228

46. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació de Veïns Pla de
Palau-Sant Pau amb destí a la realització de la Festa Primavera.
Resolució 2017001229

Pren la paraula el senyor Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Cultura, qui
exposa que existeix un informe desfavorable de Secretaria General als efectes
del coneixement per tots els membres assistents, tot i que ell manifesta la seva
disconformitat.
3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
47. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017018314 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001230

48. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017017471 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001231

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
49. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma i ampliació de
l'habitatge situat al carrer Enderrocades 16).
Resolució 2017001232

50. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la façana
de l'edifici situat al carrer Carles de Bolós 2).
Resolució 2017001233

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
51. Aprovar el preu públic pels serveis de monitoratge de les visites a serveis i
itineraris del Programa Municipal de Recursos Educatius.
Resolució 2017001234

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
52. Aprovar els preus públics de la programació 2017-2018 de l'Aula d'Escriptura.
Resolució 2017001235

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
53. Acceptar la renúncia d'un dels membres del Jurat del concurs de projectes per a
l'adjudicació dels serveis d'arquitectura relacionats amb el projecte d'adequació
de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona
i nova designació.
Resolució 2017001236

Pren la paraula la senyora alcaldessa, qui manifesta que d'acord amb l'informe
emès per la cap de servei de Contractació i Compres, atès que està previst que
el Jurat es reuneixi el proper 31 de juliol de 2017, i la darrera Junta de Govern
Local que se celebra abans d'aquesta data és la del dia d'avui, es considera
justificat declarar d'urgència l'acord d'acceptació de la renúncia de l'arquitecte
Joan Tarrús i Galter i el nomenament en el seu lloc de l'arquitecte Moisés
Gallego Olmos.
ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
54. Modificar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'entitat membre del Consell de Cohesió i Serveis Socials, Obra Social Comunitat
de Bellvitge (Fundació OSCOBE).
Resolució 2017001237

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
55. Obra núm 20170975
Atorgar llicència d'obres a Girona Futbol Club, SAD per a actuacions de millora a
l'Estadi e Montilivi a l'avinguda Montilivi, 141.
Pressupost: 810.887,62 euros Impost ICIO: 31.624,62 euros.
Resolució 2017001238

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 i Activitats, atesa la data d'inici del primer partit oficial de
Lliga, es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de la llicència
municipal d'obres formulada per a actuacions de millora a l'Estadi de Montilivi, a
Girona Futbol Club, SAD.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i onze minuts del matí.

