SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a dinou de maig de dos mil disset.
Essent un quart de deu i cinc minuts 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, Ma.
Àngels Planas i Crous, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda, Glòria
Plana i Yanes i Isabel Muradàs i Vázquez.
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 12 de maig d'enguany (expedient
2017017513), 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 un conveni per a la cessió temporal en règim de comodat de
documentació de l'Ajuntament de Girona a la Fundació Museu del Cinema Col·lecció Tomàs Mallol.
Resolució 2017000702

2. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Just for Flowers
destinada a la realització de la 2a. edició del Festival Internacional Floral i
Primaveral de Curtmetratges Exprés i concurs d'espots "Just for Flowers".
Resolució 2017000703

3. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació de Veïns de Mas
Ramada destinada a l'edició i impressió d'un llibre sobre el barri.
Resolució 2017000704

4. Atorgar una subvenció per concessió directa al Col·legi d'Arquitectes de

Catalunya - Demarcació de Girona destinada a la celebració de la 20a. edició
dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.
Resolució 2017000705

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
5. Prorrogar el conveni de col.laboració signat el 17 de març de 2015 entre
l'Ajuntament de Girona i Càritas Diocesana de Girona, per al foment de mesures
d'allotjament temporal per a persones en situació d'exclusió social residencial a la
ciutat de Girona, per a l'any 2017.
Resolució 2017000706

6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, Creu Roja a
Catalunya i la Fundació Bancària La Caixa pel desenvolupament del projecte
"Sempre Acompanyats" a la ciutat de Girona, durant l'any 2017.
Resolució 2017000707

7. Deixar sense efecte la resolució de 10 de febrer de 2017 d'aprovació del taller de
Scrapbook avançat, a realitzar en el Centre Cívic Onyar, durant el perídode
gener-juliol 2017.
Resolució 2017000708

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
8. Aprovar l'import total dels incentius per a les persones joves participants en els
"Projectes Singulars" exp. SOC003/16/00105 pel període comprès des de març a
desembre de 2017.
Resolució 2017000709

9. Establir un conveni de col·laboració entre GITAXI, SL i l'Ajuntament de Girona en
el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000710

10. Establir un conveni de col·laboració entre E. J. R - Can Caballé-Mas Muxach i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000711

11. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre INNOVAPACK GIRONA, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000712

12. Establir un conveni de col·laboració entre Músics de Girona, SCCL 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 2017000713

13. Establir un conveni de col·laboració entre Girorooms, 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 2017000714

14. Establir un conveni de col·laboració entre Tina Neteges, 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 2017000715

15. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
PESSIC 2015, S.L. en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
Resolució 2017000716

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
16. Aprovar la sol.licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per R. R. I, titular de
l'activitat "Supermercat + a prop".
Resolució 2017000717

17. Aprovar la sol.licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per L. J. M. R, titular
de l'activitat "Resplendeix: beauty's home".
Resolució 2017000718

18. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i L. P. G (Lara
Interiorisme & Projectes de Disseny) per a l'edició del llibre "Girona, Temps de
Flors. 62a Exposició de flors, monuments, patis i jardins"
Aquesta proposta queda sobre la taula per indicació de qui presideix, senyora
Marta Madrenas i Mir, per un major i detingut estudi, segons disposa l'art. 92 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, i se sol.licita
informe complementari dels Serveis Jurídics.
19. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Amics de Girona
Antiga, en el marc de "Girona, Temps de Flors" 2017.
Resolució 2017000719

20. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Amics de les Flors, en
el marc de "Girona, Temps de Flors" 2017.
Resolució 2017000720

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
21. Liquidar el contracte de subministrament de gasoil C per a calefaccions dels
edificis municipals de l'Ajuntament de Girona, i retornar la garantia definitiva.
Resolució 2017000721

22. Resoldre el recurs de reposició interposat pel senyor A. M. E. contra l'acord de la
Junta de Govern Local número 2017000433 de 31 de març de 2017, d'imposició
d'una sanció disciplinària en l'expedient 2016004890.
Resolució 2017000722

23. Aprovar les bases de les convocatòries de places vacants en la plantilla de
personal i objecte d'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017.
Resolució 2017000723

24. Acceptar el desisitiment formulat a la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada.
Resolució 2017000724

25. Aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament d'un
camió cistella per a la Brigada d'Enllumenat de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017000725

26. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels serveis per eliminar la
contaminació visual mitjançant l'extracció de pintades, publicitat i altres elements
adherits a les façanes i altres paraments verticals de les construccions públiques
i privades, així com als paviments i carrers i elements del mobiliari urbà.
Resolució 2017000726

27. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord d'adjudicació del
servei d'impressió i enquadernació de la guia d'activitats trimestral Girona
Cultura.
Resolució 2017000727

28. Prorrogar el subministrament de material fungible d'informàtica (lot 2), pel
període d'un any a partir del dia 25 de maig de 2017.
Resolució 2017000728

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
29. Obra núm 20170379
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a sala de reunions al carrer
Remences, 9 bxs.
Pressupost: 56.956,18 euros Impost ICIO: 2.221,29 euros.
Resolució 2017000729

30. Obra núm 20170233
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge al carrer
Ramon Turró, 10, 1r.

Pressupost: 36.314,00 euros Impost ICIO: 1.416,25 euros.
Resolució 2017000730

31. Obra núm 20170426
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Estudi general de
Girona, 54.
Pressupost: 10.300,00 euros Impost ICIO: 401,70 euros.
Resolució 2017000731

32. Obra núm 20170511
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Mercaders, 3,
pr.
Pressupost: 68.169,72 euros Impost ICIO: 2.658,62 euros.
Resolució 2017000732

33. Obra núm 20170433
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Tomàs de
Lorenzana, 51, 1r 1a.
Pressupost: 120.650,32 euros Impost ICIO: 4.705,36 euros.
Resolució 2017000733

34. Obra núm 20170289
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge i nova piscina al carrer
Sant Daniel,19-C.
Pressupost: 40.700,00 euros Impost ICIO: 1.587,30 euros.
Resolució 2017000734

35. Obra núm 20170444
Atorgar llicència d'obres a l'Institut Català de la Salut per a reforma interior del
CAP Güell Girona al carrer Mossen Joan Pons, 6.
Pressupost: 64.719,40 euros Impost ICIO: 2.524,06 euros.
Resolució 2017000735

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
36. Establir el conveni de cessió temporal en règim de comodat d'una obra d'art de
l'Ajuntament de Tossa de Mar a favor de l'Ajuntament de Girona amb destí a
l'exposició temporal "El meteorit fugaç: Cent anys de Fidel Aguilar (1894-1917)".
Resolució 2017000736

37. Establir un conveni de cessió temporal en règim de comodat d'un conjunt d'obres
d'art de l'Ajuntament de Breda a favor de l'Ajuntament de Girona amb destí a
l'exposició temporal "El meteorit fugaç: Cent anys de Fidel Aguilar (1894-1917)".
Resolució 2017000737

38. Establir un conveni per l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Inund'Art per
a la celebració del Festival Inund'Art, XII Mostra i Trobada d'art multidisciplinari.
Resolució 2017000738

39. Aprovar les bases reguladores del programa de subvencions per a biblioteques
escolars per al curs 2017-2018.
Resolució 2017000739

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
40. Aprovar el projecte d'Activitats d'Estiu 2017 i preus públics (fisicoesportives i
aquàtiques), del Servei Municpal d'Esports.
Resolució 2017000740

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
41. Suspendre amb caràcter d'urgència el termini per a presentar ofertes en el
procediment de licitació per la contractació de les obres de condicionament, per a
oficines municipals, de l'edifici de la Central del Molí.
Resolució 2017000741

Pren la paraula la senyora Mª Àngels Planas i Crous, regidora delegada
d'Hisenda i Règim Interior, qui manifesta que d'acord amb l'informe emès pel cap
d'Urbanisme, vist que s'ha comprovat que hi ha un error material al projecte
presentat que pot induir a errors en la interpretació per part de les empreses
licitadores i atès que el termini per presentar ofertes acaba el dia 22 de maig de
2017, es considera justificat declarar d'urgència la suspensió del termini per
presentar ofertes en el procediment de licitació per la contractació de les obres
de condicionament, per a oficines municipals, de l'edifici de la Central del Molí.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i nou minuts del matí.

