SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a deu de novembre de dos mil disset.
Essent un quart de deu i tres 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 del primer tinent d'alcalde Eduard Berloso i
Ferrer (per absència de l'alcaldessa Marta Madrenas i Mir), i trobant-se presents els
tinents i tinentes d'alcalde 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 i Narcís Sastre i Fulcarà.
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.
El primer tinent d'alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 3 de novembre d'enguany (expedient núm.
2017041527), 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. CONVALIDACIONS
1. Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a modificació de les
bases reguladores per la instal·lació de parades i atraccions de fira al parc de la
Devesa
Resolució 2017001643

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
2. Anul·lar el Taller d'Expressió Plàstica (de 6 a 10 anys) del Centre Cívic Pla de
Palau que no es pot realitzar per falta d'inscripcions, retorn a la partida de les
reserves corresponents, i retorn dels imports de les dues inscripcions.
Resolució 2017001644

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior

3. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la estudiant J.G.R. de la
Universitat de Girona (UdG) i l'Ajuntament de Girona, per preparar i dinamitzar
cursos i monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius
susceptibles de patir la fractura digital.
Resolució 2017001645

4. Determinar el cànon corresponent al primer any de vigència de la concessió
administrativa demanial de part de l'immoble "La Rosaleda" atorgada a l'entitat
UTE "Fundació Mas Xirgu, Fundació Privada Drissa i Economia Solidària
Empresa d'Inserció S.L.U., Unió Temporal d'Empreses Llei 18/1982 número 2
(UTE La Rosaleda de Girona), amb NIF U55279061, i verificació de la vigència
de les assegurances del títol concessional.
Resolució 2017001646

5. Requerir a l'empresa "ESC SERVICIOS GENERALES, S.L.", perquè continuï
prestant els serveis d'assistència tècnica per a la prestació de les operacions de
demanda i d'un auxiliar de serveis pel Centre Coordinador d'Emergències de
Girona, pel termini de quatre mesos a partir del dia 18 de novembre de 2017, i en
tot cas fins a la formalització del nou contracte.
Resolució 2017001647

6. Liquidar el contracte dels serveis de reparació de defectes detectats en
inspeccions periòdiques de 36 instal.lacions de la xarxa d'enllumenat públic
exterior del municipi de Girona i procedir a la devolució de la garantia definitiva
constituïda.
Resolució 2017001648

7. Aprovar la modificació del contracte dels serveis d'atenció i informació al visitant i
execució del servei educatiu del Museu d'Història de Girona.
Resolució 2017001649

8. Desestimar les peticions presentades per l'empresa contractista SERVEIS I
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE L'EMPORDÀ SL en relació amb la data
d'inici del còmput del termini de garantia.
Resolució 2017001650

9. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis de coordinació de
trucades per atendre les necessitats del Centre Coordinador d'Emergències de
Girona.
Resolució 2017001651

10. Declarar deserta la licitació del servei de prevenció aliè per a la prestació dels
serveis que corresponen al desenvolupament de les disciplines preventives de
Seguretat en el treball i Medicina en el treball a l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017001652

11. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament
per sistema rènting d'un turisme per a l'Alcaldia, amb càrrecs mensuals, amb un
termini contractual de 48 mesos.
Resolució 2017001653

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
12. Donar de baixa l'operació A/220160044815 de la partida Ajuts i Transferències
Educació.
Resolució 2017001654

13. Donar de baixa operacions contables corresponents a la convocatòria "Igualtat
d'Oportunitats" Curs 2016-2017.
Resolució 2017001655

14. Resoldre la convocatòria adreçada als centres educatius de Girona per a l'ús
subvencionat de l'Auditori de Girona pel curs 2017-2018.
Resolució 2017001656

15. Aprovar un conveni específic amb l'escola Àgora de Girona per suport al projecte
de teatre FYME.
Resolució 2017001657

A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Educació i
Esports
16. Atorgar una subvenció directa a G. F. T. - KLASSMARK Esports amb motiu de
l'organització de la 6a Cursa de Muntanya de Girona.
Resolució 2017001658

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
17. Obra núm 20171441
Atorgar llicència d'obres a la societat Alcotan Invest, SL per a reforma interior i
canvi dús d'oficina a dos habitatges a ronda Ferran Puig, 6.
Pressupost: 95.284,06 euros Impost ICIO: 3.716,08 euros.
Resolució 2017001659

18. Obra núm 20171297
Atorgar llicència d'obres a la societat Corte Principe, SL per a enderroc
d'habitatge entre mitgeres en planta baixa al carrer Josep Ametller i Viñas, 40.
Pressupost: 4.900,00 euros Impost ICIO: 191,10 euros.
Resolució 2017001660

19. Obra núm 20171445
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge plurifamiliar a
unifamiliar al carrer Rosselló, 27.
Pressupost: 27.402,20 euros Impost ICIO: 1.068,69 euros.
Resolució 2017001661

20. Obra núm 20170404
Atorgar llicència urbanística per a legalització de canvi d'ús de local a habitatge al

carrer Costabona, 2 bxs. 1.
Pressupost: 23.398,69 euros Impost ICIO: 912,55 euros.
Resolució 2017001662

21. Aprovar el contracte entre el Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona,
l'Ajuntament de Girona i l'empresa Transports Municipals del Gironès S.A. en
relació a la prestació de serveis públics regulars de transport per carretera per
l'any 2017.
Resolució 2017001663

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
22. Modificar el text de l'acord previ entre l'Ajuntament de Girona i la Diputació de
Girona per a l'adequació de l'edifici de Casa Pastors com a seu del Museu d'Art
Modern i Contemporani.
Resolució 2017001664

A proposta del president delegat de la Comissió Informativa de Cultura
23. Resoldre definitivament la convocatòria de subvencions d'activitats culturals
complementàries a l'oferta municipal per a l'any 2017.
Resolució 2017001665

4. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
24. Aprovar els preus públics dels tallers de memòria per a la gent gran de la xarxa
de centres cívics.
Resolució 2017001666

25. Aprovar el nou Taller de Guitarra, a realitzar en el Centre Cívic Onyar durant el
període d'octubre a maig del curs 2017/2018.
Resolució 2017001667

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat
26. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017033628 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001668

27. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017033822 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001669

28. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017033574 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001670

29. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017033576 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001671

30. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017033839 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001672

31. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017034195 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001673

32. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017033974 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001674

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

