SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a u de setembre de dos mil disset.
Essent dos quarts de nou i sis 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, 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 28 de juliol d'enguany (expedient
núm. 2017030298), 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. Aprovar l'import total dels incentius per a les persones joves participants en
"Programes integrals 2017 - Girona Territori Integral", exp. SOC005/16/00039 pel
període comprès des del maig 2017 al març 2018.
Resolució 2017001239

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, l'Associació El
Tirador de cervesa artesana i l'Associació de Bars i Restaurants de la Plaça
Independència i aprovar l'activitat: "Tercera Fira de la Cervesa Artesana".

Resolució 2017001240

3. Aprovar el conveni regulador de la subvenció econòmica per a la celebració de
les Jornades Cyberweek per la promoció tecnològica a Girona 2017, entre
l'Ajuntament de Girona i l'Associació Catalana per la Promoció Tecnològica.
Resolució 2017001241

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
4. Convocar el procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a
encarregat/da per prestar serveis al Taller de Serralleria, adscrit a l'Àrea de
Mobilitat i Via pública.
Resolució 2017001242

5. Aprovar les bases de la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de treball
d'oficials per a la brigada d'Obres.
Resolució 2017001243

6. Convocar el procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a
encarregat/da per prestar serveis a l'Equip d'Obres, adscrit a l'Àrea de Mobilitat i
Via pública.
Resolució 2017001244

7. Aprovar les bases de la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de treball
d'auxiliars pràctics.
Resolució 2017001245

8. Convocar procés selectiu per al nomenament interí d'un/a funcionari/a, arquitecte
tècnic, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, per prestar
serveis a l'àrea d'Urbanisme i Activitats.
Resolució 2017001246

9. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre la Fundació Universitat
Pompeu Fabra i l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017001247

10. Convocar procés selectiu per al nomenament interí d'un/a funcionari/a, de
l'escala d'administració general, sotsescala tècnica de gestió, per prestar serveis
per la borsa de mediació per al lloguer social d'habitatges de l'Oficina Municipal
de l'Habitatge.
Resolució 2017001248

11. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (83-016A).
Resolució 2017001249

12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per reclamació per danys a
vehicle (51-017A).
Resolució 2017001250

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per reclamació formulada per
caiguda a la via pública (52-017A).
Resolució 2017001251

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per reclamació formulada per
danys a vehicle (53-017A).
Resolució 2017001252

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (54-017A).
Resolució 2017001253

16. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (55-017A).
Resolució 2017001254

17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per rec lamació formulada per
caiguda a la via pública (56-017A).
Resolució 2017001255

18. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per reclamació per caiguda a la
via pública (58-017A).
Resolució 2017001256

19. Rectificar puntualment l'acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió del
dia 10 de juny de 2016.
Resolució 2017001257

20. Desestimar el recurs de reposició formulat contra l'acord de la Junta de Govern
Local adoptat en sessió del dia 21 de juliol de 2017.
Resolució 2017001258

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
21. Prorrogar el conveni amb l'Associació de Veïns Vista Alegre - Carme per a la
utilització dels espais de l'escola annexa Joan Puigbert.
Resolució 2017001259

22. Atorgar la Beca Premi d' Europa.
Resolució 2017001260

23. Atorgar una subvenció per concessió directa al Club de Tennis Girona amb destí
a la realització de l'organització del Campionat absolut de Tennis de Catalunya.
Resolució 2017001261

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.

24. Obra núm 20170538
Atorgar llicència d'obres a Assessoria Ribas Motje Romaguera SL per a
rehabilitació de façana al carrer Figuerola, 30
Pressupost: 45.346,00 euros Impost ICIO: 1.768,49 euros.
Resolució 2017001262

25. Obra núm 10001
Declarar la caducitat de llicència d'obres atorgada a Construccions Moreno
Barbera SL per a construcció de dos habitatges unifamiliars en filera al carrer
Guipúscoa, 8-10.
Resolució 2017001263

26. Obra núm 20170876
Denegar la sol·licitud de llicència d'obres a Parés Sabrià CB per a reforma i canvi
d'ús de local a habitatge a la Rambla Llibertat, 41, 1r.
Resolució 2017001264

27. Obra núm 20171010
Atorgar llicència d'obres a l'empresa Gestión Inmobiliaria ACT SL per a reforma
interior d'habitatge al carrer Nou, 6, 1r
Pressupost: 48.624,50 euros Impost ICIO: 1.896,36 euros.
Resolució 2017001265

28. Obra núm 20171014
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al passeig Sant Joan
Bosco, 13
Pressupost: 40.152,00 euros Impost ICIO: 1.565,93 euros.
Resolució 2017001266

29. Obra núm 20170747
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Carretera Barcelona, 16,
per a instal·lació d'ascensor al carrer Barcelona, 16
Pressupost: 88.450,00 euros Impost ICIO: 3.449,55 euros.
Resolució 2017001267

30. Obra núm 20171196
Atorgar llicència d'obres a Complex Cultural i Esportiu Montessori Palau SA per a
renovació camp futbol i pistes esportives al Camí Vell de Fornells, 33
Pressupost: 250.677,84 euros Impost ICIO: 484,55 euros.
Resolució 2017001268

31. Obra núm 20170506
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar amb piscina al
Camí Vell de Fornells, 34
Pressupost: 359.490,28 euros Impost ICIO: 14.020,12 euros.
Resolució 2017001269

32. Denegar la sol.licitud de llicència d'activitat extraordinària per a espectacle
acrobàtic amb cotxes, motos i tractors al Parc de la Devesa.
Resolució 2017001270

33. Establir condicions d'accés al Barri Vell.
Resolució 2017001271

34. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 42.
Resolució 2017001272

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
35. Atorgar una subvenció a Gilestone Project SL, per a la realització del Festival
Milestone Project 2017.
Resolució 2017001273

36. Atorgar una subvenció per concessió directa a Produccions Fila 6 Girona, SL, per
a la realització del Festival de Jazz de Girona.
Resolució 2017001274

37. Resoldre la convocatòria d'ajuts a la creació artística Girona Kreas 2017.
Resolució 2017001275

38. Atorgar una subvenció per a biblioteques escolars obertes al barri.
Resolució 2017001276

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
39. Aprovar els preus públics marxandatge turisme.
Resolució 2017001277

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

