SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a deu de març 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, Eduard Berloso i Ferrer,
Glòria Plana i Yanes, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda i Ma. Àngels
Planas i Crous.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, 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'aproven els
esborranys de les actes de les sessions ordinària de 3 de març i extraordinària urgent
de 7 de març d'enguany, dels quals s'ha tramès còpia a tots els regidors membres de
la Junta de Govern Local. Per unanimitat, queden aprovats com a actes de les
esmentades sessions.
2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa.
1. Acceptar la donació d'un conjunt documental relatiu a l'exposició "Gerona en
paz", celebrada el 1959.
Resolució 2017000297

2. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Observatori del Paisatge de Catalunya
per a l'organització del seminari Paisatge i Imatge i aprovació de l'activitat.
Resolució 2017000298

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.

3. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a entitats juvenils per a l'any 2017.
Resolució 2017000299

4. Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" per la cessió
gratuïta de l'Auditori de l'EspaiCaixa.
Resolució 2017000300

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
5. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Klaus Rademacher, S.L.
Resolució 2017000301

6. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa ENTROPIA ASSESSORS,
S.L., en concepte de contractació d'una persona de 50 anys.
Resolució 2017000302

7. 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.
Resolució 2017000303

8. 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.
Resolució 2017000304

9. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Col·legi
d'Agents Comercials de Girona i Comarques (COACG).
Resolució 2017000305

10. Establir un conveni de col·laboració entre Green PVC 2010, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000306

11. Establir un conveni de col·laboració entre Bigas i Alsina, SA i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000307

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
12. Aprovar el conveni de patrocini entre Friselva SA i l'Ajuntament de Girona per la
62a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2017000308

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
13. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda en el marc del contracte
de subministrament de mobiliari per al Centre Cívic Can Marfà.
Resolució 2017000309

A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior.
14. Prorrogar l'autorització a les entitats bancàries en la col·laboració en la
recaptació de rebuts de padró.
Resolució 2017000310

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys patits circulant en bicicleta (14-017A).
Resolució 2017000311

16. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys patits amb la porta d'un bus (15-017A).
Resolució 2017000312

17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a vehicle per la caiguda de la branca d'un arbre (16-017A).
Resolució 2017000313

18. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (17-017A).
Resolució 2017000314

19. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys ocasionats a vehicle per impacte d'un contenidor (4-017A).
Resolució 2017000315

20. Iniciar i aprovar l'expedient i aprovació del plec de clàusules dels serveis de
l'espectacle "Gerónimo Stilton - Gran retorn a Fantasia".
Resolució 2017000316

21. Aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament i
instal·lació dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la Planta
de Valorització de Residus de Campdorà (Girona) i reparació de components.
Resolució 2017000317

22. Aprovar l'expedient de contractació administrativa del servei de manteniment
preventiu de la xarxa d'enllumenat públic exterior del municipi de Girona.
Resolució 2017000318

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
23. Deixar sense efectes la subvenció "Activa el teu pati" a l'escola el Bosc de la
Pabordia.
Resolució 2017000319

24. Donar de baixa operacions amb càrrec als pressupostos del 2017 i 2018.
Resolució 2017000320

25. Resoldre la 15a convocatòria de la beca Josep Pallach. Projectes d'innovació
educativa.
Resolució 2017000321

26. Aprovar les bases de sol.licitud de subvencions per a participar en curses
solidàries de l'any 2017 (Trailwalker Girona 2017 i Oncotrail 2017).
Resolució 2017000322

27. Resoldre la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de les
activitats ordinàries, destinada als clubs i entitats esportives, temporada 2016 –
2017: promoció esport base (esportistes fins a 18 anys), promoció esport federat
(adults – majors 18 anys) i suport esport d’elit/professional.
Resolució 2017000323

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
28. Obra núm 20151477
Atorgar legalització de canvi d'ús de 3 oficines a 3 habitatges en edifici existent al
carrer Porvenir, 12.
Pressupost: 6.355,65 euros Impost ICIO: 247,87 euros.
Resolució 2017000324

29. Obra núm 20161594
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge al carrer Grup VilaRoja, 28.
Pressupost: 140.100,00 euros Impost ICIO: 5.463,90 euros.
Resolució 2017000325

30. Obra núm 20161602
Atorgar llicència d'obres a la societat Regincós Casals, SL per a reforma i canvi
d'ús d'oficina a habitatge a passeig General Mendoza, 3, 3r 2a.
Pressupost: 7.455,00 euros Impost ICIO: 290,75 euros.
Resolució 2017000326

31. Obra núm 20161636
Atorgar llicència d'obres per a reforma i divisió d'un habitatge en dos habitatges
al carrer Joan Maragall, 37, 1r.
Pressupost: 29.341,75 euros Impost ICIO: 1.144,33 euros.

Resolució 2017000327

32. Obra núm 20170020
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'ascensor al carrer Marquès Caldes
de Montbui, 63.
Pressupost: 43.400,05 euros Impost ICIO: 1.692,60 euros.
Resolució 2017000328

33. Obra núm 20161590
Atorgar llicència de segregació de finca a carrer Monges, 7, a favor de Bisbat de
Girona.
Resolució 2017000329

34. Obra núm 20170026
Atorgar llicència d'obres a la Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya per a
adequació de local per a oficines al carrer Barcelona, 103 acc. bxs.
Pressupost: 121.764,29 euros Impost ICIO: 4.748,81 euros.
Resolució 2017000330

35. Obra núm 20170027
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris travessia Carril, 2 per a
rehabilitació de façanes posterior i lateral a travessia Carril, 2.
Pressupost: 51.220,45 euros Impost ICIO: 1.997,60 euros.
Resolució 2017000331

36. Obra núm 20170044
Atorgar llicència d'obres a la societat Delta Gerunda, SL per a enderroc de 4
habitatges unifamililars entremitgeres al carrer Rutlla, 109, bxs i carrer Ametllet i
Viñas, 19.
Pressupost: 13.977,50 euros Impost ICIO: 545,12 euros
Resolució 2017000332

37. Aprovar inicialment el Projecte de reforma del pati de l'escola Eiximenis.
Resolució 2017000333

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
38. Atorgar una subvenció per concessió directa a Multi-Art Produccions, SL per a la
realització del Black Music Festival - Edició 2017.
Resolució 2017000334

39. Atorgar una subvenció per concessió directa al Grup Enderrock Edicions, SL, per
a l'entrega dels Premis Enderrock - Premis de la Música Catalana.
Resolució 2017000335

40. Aprovar l'addenda de modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Girona i la Fundació Bancària "la Caixa" per l'any 2017.
Resolució 2017000336

Aprovar el conveni bilateral amb el soci Centre d'Art Le LAIT (laboratoire

41. Artistique International du Tarn), per a l'execució del projecte europeu "Ref.
Creative Europe - Culture Sub-programme (2014-2020) - Support to European
Cooperation Projects - 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 THE SPUR ETACEC1618."
Resolució 2017000337

42. Aprovar el conveni bilateral amb el soci Bureau des Arts et des Territoires per a
l'execució del projecte europeu "Ref. Creative Europe - Culture Sub-programme
(2014-2020) - Support to European Cooperation Projects - 570478-CREA-12016-1-ES-CULT-COOP1 THE SPUR - ETACEC1618."
Resolució 2017000338

43. Aprovar el conveni bilateral amb el soci GECT Pyrénées - Mediterrané
(Euroregió) per a l'execució del projecte europeu "Ref. Creative Europe - Culture
Sub-programme (2014-2020) - Support to European Cooperation Projects 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 THE SPUR - ETACEC1618."
Resolució 2017000339

44. Aprovar el conveni bilateral amb el soci Fundació Es Baluard d'Art Modern i
Contemporani de Palma, per a l'execució del projecte europeu "Ref. Creative
Europe - Culture Sub-programme (2014-2020) - Support to European
Cooperation Projects - 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 THE SPUR ETACEC1618."
Resolució 2017000340

45. Aprovar les bases específiques reguladores de la convocatòria per formar part
del programa d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà.
Resolució 2017000341

3. 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.
46. Aprovar el projecte de parcel·lació de la finca municipal al carrer Can Prunell,
36-38
Resolució 2017000342

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

