SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a deu de febrer de dos mil disset.
Essent un quart i cinc 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
(s'incorpora a les 9:24 hores), Eduard Berloso i Ferrer, Glòria Plana i Yanes, Ma.
Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i Vázquez (s'incorpora a les 9:24 hores), 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, Narcís Sastre i Fulcarà, 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 3 de febrer d'enguany (expedient
núm. 2017002664), 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 1 de febrer de 2017 relatiu a revisió d'IPC dels preus
unitaris del contracte dels serveis per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig
ubicats a l'espai la Marfà.
Resolució 2017000117

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
2. Aprovar les bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions
per a l'organització de festes majors i carnestoltes a la ciutat de Girona.
Resolució 2017000118

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació.

3. Establir un conveni de col·laboració entre WERKHAUS, SL SCS i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000119

4. Establir un conveni de col·laboració entre Calçats Peacock SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000120

5. Establir un conveni de col·laboració entre J. P. L. i l'Ajuntament de Girona en el
marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000121

6. Establir un conveni de col·laboració entre Habitación Phantasma, SL (Grup
Imàtica) i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a
Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000122

7. Establir un conveni de col·laboració entre Martí, 1956, SL i l'Ajuntament de
Girona per a la contractació de persones amb la finalitat de fomentar i
desenvolupar l'economia i l'ocupació en el marc del Pla de Mesures
Ocupacionals Girona Actua.
Resolució 2017000123

8. Establir un conveni de col·laboració entre ICATEL NETWORK, S.L. i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000124

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
9. Aprovar la convocatòria de la novena edició del Concurs de Fotografia Solidària.
Resolució 2017000125

10. Aprovar les bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a
projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional i projectes
d'educació per al desenvolupament i sensibilització, per a l'any 2017.
Resolució 2017000126

A proposta de la regidora delegada de Salut.
11. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Institut
d'Assistència Sanitaria (IAS), per donar el servei d'atenció ginecològica dins les
activitats per promoure la salut i prevenir les conductes de risc que du a terme el
Centre Jove de Salut Integral.
Resolució 2017000127

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament

Local i Turisme.
12. Aprovar la transmissió de titularitat de les parades núm.5 dimarts i 33 dissabte al
mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017000128

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
13. 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 2017000129

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a vehicle (5-017A)
Resolució 2017000130

15. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle per trasllat amb la grua municipal (15-015W).
Resolució 2017000131

16. Estimar en part la reclamació formulada per danys morals, perjudicis i despeses
irrogades per improcedent tramitació d'un expedient sancionador en matèria de
trànsit (15-016W).
Resolució 2017000132

17. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per danys
a vehicle per accident en motocicleta (27-016W).
Resolució 2017000133

18. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle (94-014W).
Resolució 2017000134

19. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de reclamació per danys a
vehicle (35-015W).
Resolució 2017000135

20. Aprovar l'expedient de contractació dels serveis d'hostes/hostesses amb motiu
de la celebració de la 62a. edició de "Girona, temps de flors 2017".
Resolució 2017000136

21. Aprovar la certificació final obres i incoació d'expedient pel pagament d'obres no
previstes en projecte executades i no aprovades prèviament.
Resolució 2017000137

22. Aprovar els preus contradictoris 20 i 21 i excloure les cinc partides relatives als
jocs infantils incloses en el projecte d'urbanització de la Plaça Josep Pallach i
Carolà (fase 1).
Resolució 2017000138

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
23. Aprovar les bases generals per a l'establiment de convenis de col·laboració en el
projecte d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys de l'Ajuntament de Girona
adreçada a les escoles bressol privades de la ciutat de Girona.
Resolució 2017000139

24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat
de Girona per col·laboració a l'organització de la fase espanyola de l'Olimpíada
de Física 2017.
Resolució 2017000140

A proposta conjunta de la regidora delegada d'Educació i Esports i del regidor
delegat de Paisatge i Habitat urbà.
25. Aprovar les bases reguladores de la Beca Premi Europa.
Resolució 2017000141

A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
26. Aprovar la 17a Convocatòria de la Beca Joaquim Franch, projectes i iniciatives
d'interès social en matèria d'educació cívica.
Resolució 2017000142

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
27. Obra núm 20161573
Atorgar llicència d'obres a la societat Brotos Gestiona, SL, per a instal·lació de
captadors solars fotovoltaics en la coberta d'edifici comercial a plaça Salt, 2.
Pressupost: 71.797,90 euros Impost ICIO: 2.800,12 euros.
Resolució 2017000143

28. Obra núm 20161178
Atorgar llicència de segregació d'habitatge per a dos habitatges en edifici
plurifamiliar al carrer Cort Reial, 19, 4t.
Resolució 2017000144

29. Obra núm 20160844
ATORGAR la modificació de llicència formulada per a reforma de bar sense
elements de cocció consistent en la modificació de la distribució interior a la
societat HELADOS GERONA, SA, a rambla LLIBERTAT, 34, BXS. 1.
Resolució 2017000145

30. Obra núm 11169
Denegar la pròrroga de llicència d'obres per a construcció d'edifici de 3 plantes
soterrani per a aparcaments, planta baixa per a locals i 3 plantes pis per a 18

habitatges a la societat Arcadi Pla, SA al carrer Santiago, 41.
Resolució 2017000146

31. Obra núm. 20170139
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Cadesbank Girona per a
sanejament i pintura de façanes d'edifici plurifamiliar a passeig General
Mendoza, 7.
Pressupost: 51.398,58 euros Impost ICIO: 2.004,54 euros.
Resolució 2017000147

32. Obra núm 20170101
Atorgar a la societat Confeccions Argence, SL per a divisió de finca en dues
finques independents a Gran Via Jaume I, 29-31-33-35.
Resolució 2017000148

33. 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 si bé en la sessió anterior de
Junta de Govern Local es va deixar sobre la taula la denegació de l'esmentada
llicència als efectes de l'estudi del disposat 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, demana un
nou termini per a aprofundir en l'esmentat estudi atès la insuficiència del termini
d'una setmana.
34. Obra núm 20161694
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'hotel al carrer Nord, 5-7-9 a
la societat Nord 1901, SL.
Pressupost: 812.063,80 euros Impost ICIO: 31.670,49 euros.
Resolució 2017000149

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
35. Tramitar una aportació municipal al Col·lectiu Crítics de Cinema de Girona.
Resolució 2017000150

36. Atorgar una subvenció a l'Associació La Penyora Cultura, per a la realització del
10è Festival d'Art Independent Pepe Sales.
Resolució 2017000151

4. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
37. Aprovar la inclusió de nova programació d'activitats de la Xarxa de Centres
Cívics corresponent al període gener - juliol 2017.
Resolució 2017000152

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
38. Modificar els preus públics pels serveis de l'àrea de l'alcaldia, concretament de
gestió documental, arxius i publicacions.
Resolució 2017000153

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
39. Aprovar el preu públic de "Escriu un quadre", en la programació de l'Escola
Municipal d'Humanitats (gener-març 2017).
Resolució 2017000154

40. Aprovar els preus públics de la Programació Estable 2017.
Resolució 2017000155

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

