SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a cinc de desembre de dos mil disset.
Essent tres quarts de deu i cinc 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, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Mª Isabel Muradàs i Vázquez.
Hi assisteix també, per haver estat convidat, el regidor Cristobal Sánchez i
Torreblanca.
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 1 de desembre d'enguany
(expedient núm. 2017045430), 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. Aprovar la convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola, de recerca sobre
la història del periodisme a les comarques gironines, 2017-2018.
Resolució 2017001777

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès per facilitar l'accés dels infants derivats del Serveis Socials
Municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts econòmics extraordinaris,
durant el curs escolar 2017/2018.
Resolució 2017001778

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I

COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
3. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i els Salesians
Sant Jordi PES Girona, per al desenvolupament del projecte de colònies que
organitza en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris 2017.
Resolució 2017001779

4. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Club
Esportiu Santa Eugènia de Ter, per al desenvolupament del projecte de colònies
que organitza en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris 2017.
Resolució 2017001780

5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Casal Infantil de Santa Eugènia, per al desenvolupament del projecte de colònies
en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris 2017.
Resolució 2017001781

6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de
Veïns de Santa Eugènia de Ter, per al desenvolupament del projecte de colònies
que organitza Batukam en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris
2017.
Resolució 2017001782

7. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Dansa, Ball i Esport, per al desenvolupament del projecte de colònies que
organitza en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris 2017.
Resolució 2017001783

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
8. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per accident amb motocicleta (90-017A).
Resolució 2017001784

9. Desestimar l'escrit de sol·licitud de devolució de garantia definitiva.
Resolució 2017001785

10. Modificar el contracte de subministrament en règim de lloguer, instal·lació i
desmuntatge de les parades de Firanadal de la plaça Independència 2017, per
execució de subministrament addicional.
Resolució 2017001786

11. Suspendre l'inici d'execució de les obres de construcció de la marquesina
transversal dins del projecte de marquesines a l'Estació Central.
Resolució 2017001787

12. Aprovar la modificació de les prestacions derivades del contracte dels serveis de
vigilància en el pavelló municipal Girona-Fontajau i en les piscines d'estiu de la
zona esportiva La Devesa.
Resolució 2017001788

13. Ampliar el termini de durada 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 de qualitat".
Resolució 2017001789

14. Adjudicar el contracte derivat de l'acord marc de sistemes informàtics de la
central de compres del Consorci Català de Desenvolupament Local i l'Associació
Catalana de Municipis, relatiu al subministrament de pc's, monitors, llicències
Office, llicències Windows Server 2016 per sistemes i tecnologies de la
informació, un ordinador portàtil pel Centre Cívic Santa Eugènia i 4 monitors pel
Centre Cívic Pla De Palau.
Resolució 2017001790

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
15. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment i
promoció de l'esport escolar per al curs 2017-2018.
Resolució 2017001791

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
16. Obra núm 20161389
Atorgar llicència d'obres a la societat Urban Esports Centres Esportius per a
reforma de local per a centre esportiu al carrer Bonastruc de Porta, 31.
Pressupost: 345.362,00 euros Impost ICIO: 13.469,12 euros.
Resolució 2017001792

17. Obra núm 20170576
Atorgar llicència d'obres a la societat Montlive 537, SL
per a adequació de local per a gimnàs al carrer Joan Torró i Cabratosa, 8 bxs. 1.
Pressupost: 137.107,90 euros Impost ICIO: 5.347,21 euros.
Resolució 2017001793

18. Obra núm 20171437
Atorgar llicència d'obres a la societat Riplay Inversora, SL per a reforma interior
de local comercial a rambla Llibertat, 36, bxs.
Pressupost: 36.378,95 euros Impost ICIO: 1.418,78 euros.
Resolució 2017001794

19. Obra núm 20171777
Atorgar llicència urbanística a la societat Abanca Corporación bancaria, SA per a
legalització de les obres d'adequació de local d'oficina bancària a Gran Via

Jaume I, 45 bxs. 3.
Pressupost: 47.245,45 euros Impost ICIO: 1.842,57 euros.
Resolució 2017001795

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
20. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Grup
Excursionista i Esportiu Gironí "GEiEG", per a la realització d'activitats culturals a
la ciutat de Girona.
Resolució 2017001796

21. Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió dels ajuts a la
creació artística Girona Kreas.
Resolució 2017001797

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
22. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017035459 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017001798

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior
23. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reparació de terrasses i
balcons de la finca situada al carrer Abeuradors 1).
Resolució 2017001799

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
24. Aprovar els preus públics que regiran durant l'exercici 2018.
Resolució 2017001800

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
25. Renunciar a l'import proporcional a l'obra realment executada en relació a la
subvenció atorgada dins el Pla de Foment Territorial de Turisme 2015.

Resolució 2017001801

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, atès que l'obra executada dins del termini de la subvenció
atorgada és per un import inferior al pressupostat i per la qual cosa l'import de la
subvenció s'haurà d'adaptar a la nova realitat i atès que la Generalitat de
Catalunya ha de reconèixer amb anterioritat del dia 19 de desembre de 2017
l'obligació de fer el pagament, es considera justificat declarar d'urgència
l'aprovació de l'acord de renúncia a l'import proporcional a l'obra realment
executada en relació a la subvenció del Pla de Foment Territorial de Turisme
2015.

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

