SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a quinze de desembre de dos mil disset.
Essent un quart de deu i dos 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, Mª
Àngels Planas i Crous i Joan Alcalà i Quiñones.
Excusen la seva absència els tinents i tinentes d'alcalde Glòria Plana i Yanes, Isabel
Muradàs i Vázquez i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors 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.
La senyora alcaldessa presidenta declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 5 de desembre d'enguany
(expedient núm. 2017046738) 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 la regidora delegada d'Ocupació
1. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Cannelonia
Grup SL en el marc del Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua 2017.
Resolució 2017001802

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
2. Atorgar subvencions per a l'organització de les festes majors de barri 2017.
Resolució 2017001803

3. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació de Veïns del Barri de
Sant Narcís destinada a la realització de les activitats de Nadal 2017 del Barri de
Sant Narcís.
Resolució 2017001804

4. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a la Associació Colla Gegantera
Fal·lera Gironina per a l'organització de diferents actes amb la participació dels
gegants al llarg de l'any 2017.
Resolució 2017001805

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de la UMAT, Ciutat Intel·ligent i Relacions
Exteriors
5. Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci del
Ter, per a la realització de passos de peixos per garantir la connectivitat fluvial
entre els rius Ter i els seus afluents a la ciutat de Girona.
Resolució 2017001806

A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
6. Acceptar els termes de l'addenda al conveni de col·laboració entre Dipsalut i
l'Ajuntament de Girona per a l'execució dels programes de salut pública del
catàleg de serveis de Dipsalut que incorpora el Pla d'Actuació Anual de l'any
2017.
Resolució 2017001807

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
7. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
grau superior per prestar serveis a la secció de Centre Cívics de la Regidoria
delegada d'Igualtat i Drets Socials.
Resolució 2017001808

8. Donar a conèixer l'informe sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Resolució 2017001809

9. 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'arranjament del sector sud
del pati del CEIP Migdia.
Resolució 2017001810

10. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació obres de rehabilitació d'obertures als CEIP'S
Joan Bruguera i Col·legi Verd. (Bloc 2).
Resolució 2017001811

11. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació obres corresponents a la substitució

d'obertures als CEIP's: Dalmau
Bloc 3.

Carles, Annexa Joan Puigbert i Montfalgars.
Resolució 2017001812

12. Modificar 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 2017001813

13. Iniciar els tràmits per a l'adquisició d'un camió de menys de 3.500 kg amb
bolquet i grua per la brigada de Parcs i Jardins, mitjançant contracte derivat de
l'acord marc subministrament de maquinària tècnica i elements de transport amb
destinació a entitats locals de Catalunya
(EXP. 2014.06) subscrit pel CCDL i l'ACM.
Resolució 2017001814

14. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les pòlisses d'assegurances de
l'Ajuntament de Girona de multirisc per pèrdues o danys materials dels béns
mobles i immobles que constitueixen el patrimoni de l'ajuntament i l'assegurança
de responsabilitat civil i patrimonial del mateix.
Resolució 2017001815

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
15. Autoritzar el canvi de titularitat de la parada núm.113-114 del Mercat Municipal
d'Abastaments.
Resolució 2017001816

16. Aprovar el conveni de col·laboració entre Philips Lighting Spain SL i l'Ajuntament
de Girona per col.laborar en el foment de la innovació tecnològica en la
il·luminació.
Resolució 2017001817

17. Aprovar el conveni de col·laboració entre VIAFORMA, SA i l'Ajuntament de
Girona per la cessió d'usos de la Farinera Teixidor.
Resolució 2017001818

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
18. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i l'Institut Santa
Eugènia per col·laborar en la realització de la Jornada de Filosofia.
Resolució 2017001819

19. Aprovar un conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Girona, la
Fundació Girona, Universitat i Futur i l'Ajuntament de Girona per a la realització
del projecte Rossinyol a la ciutat de Girona

Resolució 2017001820

20. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat UNI Girona Club de Bàsquet,
per la temporada 2017/2018 (setembre/desembre 2017) com a suport al seu
projecte esportiu i per la participació en la competició europea de l'Eurocup
Women.
Resolució 2017001821

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
21. Aprovar l'escriptura de constitució de la Junta de Compensació del PAU 116 C/
Barcelona - Avellaneda - Clínica, designació de representant municipal a la Junta
i sol.licitud de la seva inscripció al REUC, de la Generalitat de Catalunya.
Resolució 2017001822

22. Denegar la sol·licitud de llicència municipal d'obres per a segregació de nau al
carrer Camp de la Creu, 7.
Resolució 2017001823

23. Obra núm 20171135
Atorgar llicència d'obres per a reforma i divisió de tres locals per a cinc
habitatges a Gran Via Jaume I, 28.
Pressupost: 172.841,70 euros Impost ICIO: 6.740,83 euros
Resolució 2017001824

24. Obra núm 20171588
Atorgar llicència d'obres a la societat Dalmau Carles Pla, SA per a reforma
interior d'edifici de sis habitatges al carrer Santa Eugènia, 31.
Pressupost: 180.123,23 euros Impost ICIO: 7.024,81 euros
Resolució 2017001825

25. Obra núm 20171558
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior per a canvi d'ús d'oficina a
habitatge a ronda Sant Antoni Maria Claret, 12 1r 1a.
Pressupost: 55.926,30 euros Impost ICIO: 2.181,13 euros
Resolució 2017001826

26. Obra núm 20171805
Atorgar llicència urbanística per a agrupació de dos habitatges a Gran Via Jaume
I, 28 4t 3a.
Resolució 2017001827

27. Resoldre el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern
Local de 7 de juliol de 2017, pel qual es va atorgar llicència municipal ambiental
per a una activitat d'autorentat de vehicles i aparcament.
Resolució 2017001828

ÀREA DE CULTURA

A proposta del regidor delegat de Cultura
28. Aprovar les Bases especifiques per a subvencions culturals complementàries a
l'oferta municipal.
Resolució 2017001829

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.

