SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a disset de febrer de dos mil disset.
Essent un quart 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, Ma. Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i
Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Glòria Plana Yanes.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà, 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 10 de febrer d'enguany
2017003952), 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. Establir el conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Girona Centre Europe Direct Girona de la UdG i l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017000156

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
2. Rectificar l'error material en relació al NIF consignat en l'atorgament d'una
subvenció a l'Associació de Veins de Can Gibert, per acord de Junta de Govern
Local de 8 de juliol de 2016.
Resolució 2017000157

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
3. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Establir un conveni de formació entre la PIMEC Girona i l'Ajuntament de Girona
en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Pren la paraula el senyor Joaquim Rodríguez Vidal, regidor delegat d'Ocupació,
per demanar que la present proposta es deixi sobre la taula per haver-se detectat
un error material en el conveni de formació, petició que formula de conformitat
amb l'article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
4. Establir un conveni de col·laboració entre Colmado L'Estuca, SC i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000158

5. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Establir un conveni de col·laboració per a la impartició de la formació entre la
PIMEC Girona i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació
per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Pren la paraula el senyor Joaquim Rodríguez Vidal, regidor delegat d'Ocupació,
per demanar que la present proposta es deixi sobre la taula per haver-se detectat
un error material en el conveni de formació, petició que formula de conformitat
amb l'article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
6. Establir un conveni de col·laboració entre Terundar, SL i l'Ajuntament de Girona
en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000159

7. Establir un conveni de col·laboració entre EIS Formació i Gestió, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ-11-2016.
Resolució 2017000160

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Salut.
8. Prorrogar pel període d'un any el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC),
Junta de Girona.
Resolució 2017000161

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
9. Denegar la sol.licitud d'ajuts "Aixequem Persianes" a R. R. I.
Resolució 2017000162

10. Denegar a A.P.S. la sol·licitud de participació a la 62a edició de "Girona, Temps
de Flors" amb un nou espai per a la realització d'un esdeveniment comercial.
Resolució 2017000163

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
11. Requerir a l'empresa TAHLER, SA per tal d'acreditar la representació en el
recurs de reposició interposat contra l'acord adoptat per la Junta de Govern Local
en sessió de 2 de desembre de 2016.
Resolució 2017000164

A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior.
12. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l'estudiant M.C.N. 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 2017000165

13. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l'estudiant M.C.C. 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 2017000166

14. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l'estudiant M.R.S. 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 2017000167

15. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l'estudiant C.S.G. 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 2017000168

16. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l'estudiant L.V.P. 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 2017000169

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
17. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l'estudiant M.C.G. 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 2017000170

18. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l'estudiant C.C.P. 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 2017000171

19. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball d'educadors/es d'escola bressol.
Resolució 2017000172

20. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a motocicleta (35-016W).
Resolució 2017000173

21. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per perjudicis ocasionats per la manca de xarxa pública de sanejament (6017W).
Resolució 2017000174

22. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per danys per incendi d'uns contenidors (8-017A).
Resolució 2017000175

23. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle (80-015W).
Resolució 2017000176

24. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle (97-015W).
Resolució 2017000177

25. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a teulats i terrasses (45-015W).
Resolució 2017000178

26. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (117-015W).
Resolució 2017000179

27. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (5-016W).
Resolució 2017000180

28. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (120-015W).
Resolució 2017000181

29. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació, i aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars reguladores del contracte dels serveis de
manteniment i suport de les llicències d'oracle de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017000182

A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior.
30. Adjudicar la contractació dels serveis de reparació i posada en marxa de 4
motors ASM PR500 del Teatre Municipal.
Resolució 2017000183

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
31. Adjudicar el subministrament de pc's, clients lleugers, portàtils i monitors a través
de la Central de Compres de l'Associació Catalana de Municipis
Resolució 2017000184

32. Modificar el contracte de subministrament d'equips d'impressió per a diferents
dependències de l'Ajuntament de Girona a través d'arrendament i manteniment
pel sistema de cost per còpia/impressió.
Resolució 2017000185

33. Requerir a l'empresa ETRA BONAL, SA, el compliment del contracte i iniciar els
tràmits per a la imposició de penalitats per incompliment de dues de les millores
ofertades en el contracte mixt de manteniment, reparació i obres de noves
instal·lacions dels elements semafòrics de la ciutat de Girona.
Resolució 2017000186

34. Requerir a l'empresa contractista a la vista dels resultats del règim específic del
control de qualitat previst en el contracte del subministrament de 322 arbres per
a plantar a la ciutat de Girona.
Resolució 2017000187

35. Respondre a l'escrit presentat per METALCO SA amb data 27 de gener del
2017.
Resolució 2017000188

36. Resoldre definitivament la contractació conjunta d'elaboració del projecte
executiu, inclosa l'adequació del projecte bàsic i altres documents tècnics,
corresponents a la legalització de les instal·lacions elèctrica i de parallamps, i
projecte d'activitats per a l'obtenció de llicència ambiental, i d'execució de les

obres per a la construcció de la 1A fase del Pavelló esportiu PAV-2 a l'Escola
Cassià Costal de Girona.
Resolució 2017000189

37. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació, i aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars reguladores del contracte mixt del
subministrament de noves llicències d'ús del programari Qlikview de la UMAT i
de serveis de manteniment del total de llicències disponibles.
Resolució 2017000190

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
38. Obra núm 20170053
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Joan Miró i Ferrà,
41, bxs. 2.
Pressupost: 7.547,00 euros Impost ICIO: 294,33 euros.
Resolució 2017000191

39. Obra núm 20161563
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Carles Riba i
Bracons, 29.
Pressupost: 9.060,50 euros Impost ICIO: 353,36 euros.
Resolució 2017000192

40. Obra núm 20161499
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a construcció de
nou cobert per a reubicació de màquines de neteja a carretera Antiga d'Amer, 3.
Pressupost: 20.880,78 euros Impost ICIO: 814,35 euros.
Resolució 2017000193

41. 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.
Resolució 2017000194

42. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de denegació de
sol·licitud de llicència urbanística per a reforma d'edifici unifamiliar per a tres
habitatges al carrer Santa Llúcia, 14.
Resolució 2017000195

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
43. Acceptar la donació, a través de l'establiment d'un conveni, d'una obra d'art de
l'artista Enric Marquès Ribalta, i expressar al donant l'agraïment corporatiu.
Resolució 2017000196

44. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Grup Proscènium per
a la realització dels Pastorets de Girona 2016-2017.
Resolució 2017000197

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

