SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a tres de febrer de dos mil disset.
Essent un quart i tres minuts 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, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca, Elisabeth Riera i Alemany, Joaquim Rodríguez i
Vidal i Manuel Martín i Vertedor.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo 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 27 de gener d'enguany (expedient
núm. 2017001925), 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 7 d'abril de 2016 relatiu a definició dels criteris
d'assignació del complement de productivitat dels serveis de Gestió Tributària i
Recaptació.
Resolució 2017000088

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
2. Establir un conveni de col·laboració entre Construccions Metàl.liques Casanova,
SA, i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-382016.
Resolució 2017000089

3. Establir un conveni de col·laboració entre Oficina Costa Brava, SL, i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000090

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà.
4. Atorgar una subvenció per concessió directa a Gilestone Project, SL, per a la
realització del festival Milestone Project Girona - edició 2016, a les Ribes del Ter.
Resolució 2017000091

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
5. Aprovar la transmissió de titularitat de les parades núm. 147 dimarts i 159
dissabte al mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017000092

6. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació Cultural Amics dels Jardins
Històrics i Paratges Naturals d'Interès Singular i l'Ajuntament de Girona per la
62a edició de Girona Temps de Flors.
Resolució 2017000093

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació Floral de Girona i
l'Ajuntament de Girona per la 62a edició de Girona Temps de Flors.
Resolució 2017000094

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
8. Acordar l'execució de la Sentència núm. 236, de 9 de desembre de 2016, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona en el recurs ordinari núm.
243/2015, interposat per Construccions Rebujent, SA.
Resolució 2017000095

9. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball de tècnic/es d'ocupació.
Resolució 2017000096

10. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball de tècnic/es de prospecció.
Resolució 2017000097

11. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
grau mitjà per prestar serveis com a tècnic/a d'assessorament empresarial al
servei municipal Girona Emprèn.
Resolució 2017000098

12. Modificar el plec de clàusules jurídiques, administratives i econòmiques
particulars que han de regir la concessió administrativa de l'explotació publicitària
del mobiliari urbà i el manteniment de part del mobiliari urbà.

Resolució 2017000099

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a un vehicle (2-017A).
Resolució 2017000100

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de de reclamació
formulada per caiguda a la via pública (3-017A).
Resolució 2017000101

15. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern
Local adoptat en sessió del dia 11 de novembre de 2016 (12-015W).
Resolució 2017000102

16. Abonar a "Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L." (Grup SIFU) l'import
corresponent al 5% de les facturacions corresponents als mesos de desembre
2015 a febrer de 2016, de març a juny de 2016 i de juliol a octubre de 2016.
Resolució 2017000103

17. Declarar extingit el contracte de subministrament de 4.200.000 fulls de paper
blanc DIN A4 de 75 gr. de fibra verge.
Resolució 2017000104

18. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del servei de recollida i
gestió de residus al magatzem de les brigades situades al barri de Mas Xirgu.
Resolució 2017000105

19. Adjudicar la contractació dels serveis de publicitat amb Hermes Comunicacions,
SA.
Resolució 2017000106

20. Adjudicar la contractació dels serveis de publicitat i comunicació amb Televisió
de Girona, SL.
Resolució 2017000107

21. Adjudicar la contractació dels serveis de publicitat amb Diari de Girona, SA.
Resolució 2017000108

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
22. Aprovar el projecte executiu del Pavelló poliesportiu PAV-2, Fase 1, situat a
l’escola del CEIP Cassià Costal.
Resolució 2017000109

23. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Obra núm 11427
Denegar pròrroga de llicència d'obres per a rehabilitació edifici antic Banc
d'Espanya per a hotel a plaça Marquès de Camps, 13 a la societat Contratas y

Obras Empresa Constructora, SA.
Pren la paraula el senyor Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat d'Urbanisme,
Activitats, Mobilitat i Via Pública, i manifesta que ahir es va presentar una
sol.licitud per part de la propietat instant una nova pròrroga fonamentada en el
projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 2017 que
conté una Llei d'acompanyament que incorpora una modificació de la Llei
d'Urbanisme per habilitar una pròrroga de llicències fins el 31 de desembre de
2018, i per tant demana l'estudi d'aquest escrit.
24. Obra núm 20161630
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació d'edifici unifamiliar al carrer Portal de
la Barca, 10, bxs.
Pressupost: 165.000,00 euros Impost ICIO: 6.435,00 euros.
Resolució 2017000110

25. Obra núm 20131070
Atorgar modificació de llicència d'obres a la societat Ferran Puig 22, SL atorgada
per a reforma interior d'edifici per a cinc habitatges a rambla Llibertat, 32.
Pressupost: 21.794,00 euros Impost ICIO: 849,97 euros.
Resolució 2017000111

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
26. Aprovar el segon pagament al Consorci de Normalització Lingüística,
corresponent a l'aportació municipal de l'any 2016.
Resolució 2017000112

27. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i la senyora I. C. per la donació
de les obres produïdes durant la seva residència creativa al Bòlit, Centre d'Art
Contemporani. Girona.
Resolució 2017000113

28. Aprovar el Conveni marc de col.laboració entre l'Ajuntament de Girona i la
Chambre Blanche del Québec per portar a terme el projecte d'intercanvi de
residències d'artistes per l'any 2017.
Resolució 2017000114

29. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'Associazione Artéco per portar a terme el projecte d'intercanvi de residències
d'artistes 2017.
Resolució 2017000115

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME

A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
30. Aprovar la primera resolució sobre assignació d'espais expositius per a la 62a
edició de Girona, Temps de Flors.
Resolució 2017000116

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

