SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-VUIT
D'ABRIL DE DOS MIL DISSET

A la Ciutat de Girona, a vint-i-vuit d'abril 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,
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, 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
la viceinterventora Glòria Rigau i Solé.
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 21 d'abril d'enguany (expedient
núm. 2017014479), 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 de Dinamització del Territori.
1. Aprovar el conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Blanes i l'Ajuntament
de Girona amb motiu del 47è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa
Brava-Trofeu Vila de Blanes.
Resolució 2017000582

2. Aprovar les bases reguladores de les condicions d'adjudicació, instal·lació i
sistema de gestió de les parades de venda de menjars i begudes a La Copa
durant les Fires de Sant Narcís 2017 a entitats de la ciutat de Girona.
Resolució 2017000583

3. Aprovar les bases reguladores de les condicions que regiran l'adjudicació de les
sol·licituds de llicències o autoritzacions d'ús privatiu per a la instal·lació de
parades i atraccions de Fira al Parc Municipal de la Devesa durant les Fires de
Sant Narcís 2017.
Resolució 2017000584

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
4. Modificar la durada del taller de Costura pràctica tardes dins la programació
d'activitats de la Xarxa de Centres Cívics, per al període gener-juliol 2017.
Resolució 2017000585

5. Establir un conveni marc de col.laboració entre l'Ajuntament de Girona i
Comissions Obreres Comarques Gironines per a l'assessorament sindical
d'usuàries del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i Serveis Bàsics
d'Atenció Social.
Resolució 2017000586

A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la guanyadora
del concurs del cartell anunciador de les activitats del programa municipal de
casals d'estiu 2017.
Resolució 2017000587

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
7. Establir un conveni de formació entre Institut per al Desenvolupament de la
Formació i l'Ocupació - IDFO i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa
30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000588

8. Modificar l'annex del conveni de col·laboració entre Lampisteria i Electricitat
Girona, SL i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P38-2016.
Resolució 2017000589

9. Establir un conveni de formació entre Institut per al Desenvolupament de la
Formació i l'Ocupació - IDFO i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa
Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000590

10. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa CATALUNYA MODULOS Y
MOBILE HOMES, S.L.
Resolució 2017000591

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Salut.
11. Atorgar una subvenció a la Fundació Oncolliga Girona i Comarques en concepte
de col.laboració municipal a la campanya del dia mundial sense tabac, adreçada
a l'alumnat de 1r d'ESO dels centres educatius de Girona, en el marc de la

programació d'activitats de l'Equip Municipal de Promoció de la Salut.
Resolució 2017000592

12. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Viu Autisme, per tal d'atorgar-los una subvenció en concepte d'ús del Centre
Cultural la Mercè.
Resolució 2017000593

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
13. Aprovar el conveni de mecenatge entre el Banc Sabadell S.A. i l'Ajuntament de
Girona per la 62a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2017000594

14. Aprovar el conveni de mecenatge entre Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros i
l'Ajuntament de Girona per la 62a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2017000595

15. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació turística.
Resolució 2017000596

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
16. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball d'oficials per a la brigada d'Obres.
Resolució 2017000597

17. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball d'oficials per a la brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
Resolució 2017000598

18. Modificar l'annex I de l'acord de Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2017
en el que es detallaven les places incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació per a
l'any 2017.
Resolució 2017000599

19. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a vehicle (19-017A).
Resolució 2017000600

20. Inadmetre per extemporani el recurs de reposició interposat contra l'acord
adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 17 de febrer de 2017.
Resolució 2017000601

21. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada

per caiguda a la via pública (18-017A).
Resolució 2017000602

22. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (26-017A).
Resolució 2017000603

23. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per lesions per caiguda de la branca d'un arbre (27-017A).
Resolució 2017000604

24. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per lesions per atropellament en carril bicicleta (88-016A).
Resolució 2017000605

25. Adjudicar el contracte dels serveis d'actualització de "Service Packs", de suport i
de manteniment correctiu i evolutiu del sistema de gestió de recursos humans
(Meta4 Peoplenet) de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017000606

26. Imposar penalitats per incompliment de dues de les millores ofertades en el
contracte mixt de serveis de manteniment, reparació i obres de noves
instal·lacions dels elements semafòrics de la ciutat de Girona
Resolució 2017000607

27. Retornar la garantia definitiva constituïda en el marc de la contractació dels
serveis per a la realització del "Programa Operatiu per a l'activació
socioeconòmica i urbana dels barris de Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert,
Pont Major i carrer del Carme".
Resolució 2017000608

28. Retornar la garantia definitiva constituïda en el marc del contracte de compra de
paper blanc DINA-4 a l'empresa SET - PRAT PAPER DISTRIBUCIONS,SA
Resolució 2017000609

29. Prorrogar el servei de Mútua per cobrir les contingències d'accidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social.
Resolució 2017000610

30. Iniciar i aprovar l'expedient del contracte de serveis de furgons blindats per a la
recollida, dipòsit, custòdia, transport, recompte, classificació i distribució de fons
efectiu procedent de la recaptació del servei d'estacionament amb limitació
horària a diversos carrers de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017000611

31. Adjudicar el contracte del servei d'hostes i hostesses amb motiu de la celebració
de la 62A edició "Girona, temps de flors 2017".
Resolució 2017000612

32. Adjudicar el contracte del servei de recollida i gestió de residus al magatzem de
les brigades municipals situades al barri de Mas Xirgu.

Resolució 2017000613

33. Fixar nova data per dur a terme l'acte de recepció formal de les obres de
construcció del carril bicicleta sota el viaducte del tren, des del pont de Pedret
fins a la plaça Poeta Marquina.
Resolució 2017000614

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Educació i
Esports.
34. Establir un conveni de col·laboració amb KLASSMARK, perquè la ciutat de
Girona sigui la seu de la 3a edició de la "Girona MBT Challenge Girona" els dies
29, 30 d'abril i 1 de maig de 2017.
Resolució 2017000615

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
35. Obra núm 20161669
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior de local per a consultori mèdic al
carrer Sant isidre, 52, bxs. 1.
Pressupost: 46.874,86 euros Impost ICIO: 1.828,12 euros
Resolució 2017000616

36. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 49, titularitat del senyor F.
C. M. al senyor E. H. A.
Resolució 2017000617

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
37. Subscriure el plec de condicions del préstec temporal de tres obres d'art del
Museu d'Art de Girona a l'Ajuntament de Girona amb destí a l'exposició temporal
"El meteorit fugaç: Cent anys de Fidel Aguilar (1894-1917)" programada a l'espai
Casa Pastors.
Resolució 2017000618

38. Acceptar la cessió temporal i subscriure el contracte de préstec temporal d'un
conjunt de 26 obres d'art del senyor Jaume Marcó Cambó a l'Ajuntament de
Girona amb destí a l'exposició temporal "El meteorit fugaç: Cent anys de Fidel
Aguilar (1894-1917)" programada a l'espai Casa Pastors.
Resolució 2017000619

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

