SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a tretze d'octubre de dos mil disset.
Essent un quart 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, 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 vicesecretari general, Lluís Pau i Gratacós. 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 6 d'octubre d'enguany (expedient
núm. 2017037936), 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 la donació del fons fotogràfic de l'Agrupament Escolta i Guia de Sant
Narcís.
Resolució 2017001464

2. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Fundació Fita amb destí a
l'edició del llibre sobre "Unes mirades en l'obrar d'en Fita".
Resolució 2017001465

3. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a l'Associació El Baluard, destinada a la celebració de la XXXVII
Exposició de Miniatures Històriques i el XXII Concurs Internacional "Soldat de
Plom 2017".
Resolució 2017001466

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.

4. Aprovar el conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general
entre l'Ajuntament de Girona i Grupauto 2002, S.A.
Resolució 2017001467

5. Aprovar el conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general
entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa Werkhaus S.L.S.C.S. (Bauhaus).
Resolució 2017001468

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
6. Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2017 d'aprovació
d'activitats pròpies de la Xarxa de Centres Cívics, del període de setembre 2017
a juliol 2018, per anul.lació dels tallers d'Anglès infantil "Juguem en anglès",
Anglès Infantil Reforç Escolar i Zumba B, del Centre Cívic Onyar, durant el curs
2017/2018.
Resolució 2017001469

A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
7. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Mundus per a la realització del programa de Garantia Juvenil TLN Mobilicat.
Resolució 2017001470

A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
8. Establir un conveni de col·laboració entre Mutuam MPS (HSS Mutuam Girona) i
l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
Resolució 2017001471

9. Establir un conveni de col·laboració entre la Fundació Festival de Cinema de
Girona i l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
Resolució 2017001472

10. Establir un conveni de col·laboració entre l'Escola de Natura de Banyoles i
l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
Resolució 2017001473

11. Establir un conveni de col·laboració entre l'Habitacion Phantasma SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
Resolució 2017001474

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
12. Modificar l'import de la subvenció atorgada a l'empresa ADAD L'ENCANT
GIRONA SL per a la contractació de persones en situació d'atur o
treballadors/ores amb un contracte de deu hores setmanals o inferior, en el marc
del programa Girona Actua.
Resolució 2017001475

13. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa DÚPLEX RESTAURANT, SL
en concepte de contractació d'una persona de 46 anys per un període de 4
mesos.
Resolució 2017001476

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
14. Establir un conveni de col.laboració entre el Consell de Col.legis de Veterinaris
de Catalunya i l'Ajuntament de Girona per a l'execució del recurs educatiu "El
Xipi va a l'escola" a les escoles de la ciutat, pel curs 2017-2018.
Resolució 2017001477

15. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de
Veïns del barri de l'Eixample, per al projecte de "Donar continuïtat al Pla de
suport per portar a terme les activitats pròpies de l'Associació de Veïns de
l'Eixample", escollit en la consulta dels Pressupostos Participats dels Barris 2017.
Resolució 2017001478

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
16. Atorgar una subvenció a l'Associació per a la Promoció de la Gastronomia de
Girona segons convocatòria per a la concessió de subvencions a les
Associacions d'hostaleria i restauració de Girona per l'any 2017.
Resolució 2017001479

17. Atorgar una subvenció a l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial segons
convocatòria per a la concessió de subvencions a les Associacions d'hostaleria i
restauració de Girona per l'any 2017.
Resolució 2017001480

18. Atorgar una subvenció a Fecasarm segons convocatòria per a la concessió de
subvencions a les Associacions d'hostaleria i restauració de Girona per l'any
2017.
Resolució 2017001481

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
19. Aprovar les bases específiques del procés selectiu per a la contractació laboral
indefinida d'un/a enginyer/a de sistemes i comunicacions -promoció internaoferta pública 2017.
Resolució 2017001482

20. Aprovar les bases específiques del procés selectiu per la contractació laboral

indefinida d'un/a tècnic/a superior per prestar serveis al Servei Municipal
d'Ocupació, inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017.
Resolució 2017001483

21. Convocar el concurs anual per a la concessió de beques per estudis a favor dels
treballadors i treballadores pel curs 2017/2018.
Resolució 2017001484

22. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre la Fundació Privada
Autoocupació i l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017001485

23. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
danys a immoble (70-017A).
Resolució 2017001486

24. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública circulant amb bicicleta (68-016A).
Resolució 2017001487

25. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (40-016A).
Resolució 2017001488

26. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
lesions circulant amb autobús urbà L5 (9-017A).
Resolució 2017001489

27. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (75-016A).
Resolució 2017001490

28. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada
per danys a vehicle (23-017A).
Resolució 2017001491

29. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (74-017A).
Resolució 2017001492

30. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (75-017A).
Resolució 2017001493

31. Inadmetre el recurs d'alçada interposat per l'empresa Baldrick & Munitz, SL,
contra l'acta de la Mesa de Contractació, de 26 de juny de 2017, de valoració del
compliment dels requisits de capacitat i solvència de la referida empresa, una
vegada atorgats els 3 dies d'esmena, i que els fou notificada electrònicament el
dia 5 de juliol de 2017.
Resolució 2017001494

32. Iniciar els tràmits per a la interpretació de la clàusula VI del plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte dels serveis per a la realització
de l'estudi "Estratègia Turística de Girona i el seu territori. Pla d'Accions per un
turisme sostenible", i del pacte IV del contracte, relatius a la durada del contracte.
Resolució 2017001495

33. Prorrogar el contracte dels serveis de manteniment, reparació i obres de noves
instal·lacions dels elements semafòrics de la ciutat de Girona, pel termini de dos
anys a comptar des del dia 16 d'octubre de 2017 i fins al 15 d'octubre de 2019.
Resolució 2017001496

34. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del subministrament i
del servei de manteniment anual d'una plataforma de servei de publicació on-line
d'itineraris i informació geolocalitzada.
Resolució 2017001497

35. Adjudicar la contractació mixta dels serveis de manteniment preventiu, normatiu i
correctiu i del subministrament dels recanvis derivats d'aquests de les
instal·lacions de protecció contra incendis dels equipaments de l'Ajuntament de
Girona.
Resolució 2017001498

36. Ocupar efectivament les obres de connexió del carril bici de Pont Major a
Campdorà.
Resolució 2017001499

37. Iniciar els tràmits per a la imposició de penalitats per incompliment per demora,
imputable al contractista, del contracte de les obres de connexió del carril bici de
Pont Major a Campdorà.
Resolució 2017001500

38. Adjudicar el contracte de subministrament, instal·lació
d'enllumenat ornamental nadalenc 2017 a la ciutat de Girona.

i

desmuntatge

Resolució 2017001501

39. Resoldre el recurs de reposició interposat per la representació de l'empresa
SOCAMEX, SAU contra la resolució de l'Alcaldia Presidència de 4 d'agost del
2017.
Resolució 2017001502

40. Rectificar l'error material detectat al plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte de subministrament de fons bibliogràfic per a les
biblioteques municipals de Girona.
Resolució 2017001503

41. Prorrogar i modificar les prestacions del contracte dels serveis de vigilància en el
pavelló municipal Girona-Fontajau i en les piscines d'estiu de la zona esportiva
La Devesa, pel termini d'un any a comptar des del dia 15 d'octubre de 2017 i fins
al 14 d'octubre de 2018.
Resolució 2017001504

42. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis d'obertura, neteja i
tancament dels lavabos públics municipals de Girona adscrits a l'àrea de
Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
Resolució 2017001505

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
43. Aprovar definitivament la modificació del projecte de reparcel.lació voluntària del
PA-103. Equipament comercial.
Resolució 2017001506

44. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització del PMU 106 - Entorn del Centre
comercial El Corte Inglés i creuament de la Ctra. Barcelona i c/ Marti Sureda,
Resolució 2017001507

45. Obra núm 20170881
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar al carrer
Mare de Déu Salut, 15.
Pressupost: 65.822,21 euros Impost ICIO: 2.567,07 euros.
Resolució 2017001508

46. Obra núm 20171357
Atorgar llicència d'obres a la societat Neinor Sur, SAU per a adequació interior de
local per a oficines comercials a Gran Via Jaume I, 33, bxs. 2.
Pressupost: 49.493,28 euros Impost ICIO: 1.930,24 euros.
Resolució 2017001509

47. Obra núm 20171200
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'un ascensor a plaça Mare de Déu de
Montserrat, 1.
Pressupost: 45.280,45 euros Impost ICIO: 1.765,94 euros.
Resolució 2017001510

48. Obra núm 20130775
Atorgar la modificació de llicència a la societat Busquets i Bou, SC per a
l'agrupació dels tres habitatges projectats en planta tercera per a un sol habitatge
al carrer Força, 1.
Resolució 2017001511

49. Obra núm 20170998
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge al carrer Grup Vilaroja, 36.
Pressupost: 49.735,00 euros Impost ICIO: 1.939,67 euros.
Resolució 2017001512

50. Obra núm 20171365
Atorgar llicència d'obres a la societat Borda Tona, SLU per a rehabilitació de
coberta i balcons a pujada Sant Domènec, 13.
Pressupost: 38.841,06 euros Impost ICIO: 1.514,80 euros.

Resolució 2017001513

51. Rectificar l'error incorregut en el titular de la llicència d'obres atorgada per a
construcció de dos habitatges aparellats al carrer 11 de setembre, 25.
Resolució 2017001514

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
52. Establir el conveni de col·laboració específica entre els ajuntaments de Girona,
Llambilles, Quart, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell
Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols per a la realització de la celebració i
l'exposició del 125 aniversari del ferrocarril Girona- Sant Feliu de Guíxols.
Resolució 2017001515

53. Aprovar la proposta provisional de resolució de la convocatòria per a
subvencions d'activitats culturals complementàries a l'oferta municipal per a l'any
2017.
Resolució 2017001516

54. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Pedret Art i Cultura,
per a la realització del projecte de restauració de la capella del Pilar del barri de
Pedret (última fase), en el marc dels pressupostos participats 2017.
Resolució 2017001517

55. Aprovar el pacte addicional al conveni de col·laboració amb la Fundació Elna per
al desenvolupament del projecte "El Voluntariat realitzat per persones amb
diversitat funcional lleu i moderada" per a la participació al projecte del voluntari
F. Ll. S.
Resolució 2017001518

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

