SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-sis 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 del segon tinent d'alcalde Eduard Berloso i
Ferrer, per absència de l'alcaldessa, i trobant-se presents els tinents i tinentes
d'alcalde Ma. Àngels Planas i Crous, 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 Glòria
Plana i Yanes.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Cristobal
Sánchez i Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà, Elsabeth 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
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 19 de maig d'enguany (expedient
núm. 2017018901), 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 les bases reguladores que regiran l'adjudicació de llicència o autorització
d'ús privatiu per a la instal·lació d'un circ a Girona durant les Fires de Sant Narcís
2017.
Resolució 2017000742

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Fundació
Banc dels Aliments de les Comarques de Girona, el Comitè Local de Creu Roja
Espanyola a Girona i Càritas Diocesana de Girona, per gestionar el Centre de

Distribució d'Aliments de Girona, durant l'any 2017.
Resolució 2017000743

3. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Privada Resilis per a la realització de la formació i dinamització ofimàtica Girona
Est, des del Centre Cívic Onyar, per a l'any 2017.
Resolució 2017000744

4. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa", per a la cessió amb
caràcter gratuït a l'Ajuntament de l'ús del local d'ús privatiu situat a la planta
baixa de l'edifici confrontant els carrers Sèquia núm. 5 i Cristofor Grober núm. 6
de Girona, propietat de la Fundació.
Resolució 2017000745

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
5. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
o treballadors/ores amb un contracte de deu hores setmanals o inferior, en el
marc del programa Girona Actua, a l'empresa SONIA JULVÉ BUSQUETS, en
concepte de contractació d'una persona de 48 anys.
Resolució 2017000746

6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Col.legi de
Mediadors d'Assegurances de Girona (CMAG) per tal de potenciar la
col·laboració en la inserció laboral i formació de les persones i per millorar la
seva ocupabilitat.
Resolució 2017000747

7. Establir l'annex 2 del 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 2017000748

8. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i J. M. G. Cafeteria Pa de Pas en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
Resolució 2017000749

9. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Construccions Metàl·liques
Casanova, SA i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació
per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000750

10. Concertar un conveni de col·laboració entre Centre Tramuntana - Centre
Ocupacional i Espai de Treball i l'Ajuntament de Girona en el marc de formació
d'oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP
2016. Exp. 16/FOAP/315/0144354.
Resolució 2017000751

11. Concertar un conveni de col·laboració entre Iniciativas Turísticas, SAU i

l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2016.
Exp.
16/FOAP/315/0144354.
Resolució 2017000752

12. Concertar un conveni de col·laboració entre Jardí i Entorn SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2016. Exp. 16/FOAP/315/0144354.
Resolució 2017000753

13. Concertar un conveni de col·laboració entre Jardineria Girona SLU i l'Ajuntament
de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2016, exp. 16/FOAP/315/0144354.
Resolució 2017000754

14. Concertar un conveni de col·laboració entre Moix Obres i Serveis SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2016,
exp.
16/FOAP/315/0144354.
Resolució 2017000755

15. Concertar un conveni de col·laboració entre PGA Golf Catalunya, SA i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament
a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2016,
exp.
16/FOAP/315/0144354.
Resolució 2017000756

16. Concertar un conveni de col·laboració entre Punt Verd Girona SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2016, exp. 16/FOAP/315/0144354.
Resolució 2017000757

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
17. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt
Maresme, per al desenvolupament del projecte Enfortiment de la cooperació
gironina des de l'apoderament de les entitats i ens locals, la sensibilització de la
ciutadania i el treball educatiu del territori, durant l'any 2017.
Resolució 2017000758

A proposta de la regidora delegada de Salut.
18. Rectificar l'error material en el conveni de col.laboració establert amb l'Associació
Viu Autisme per a la celebració del seu congrés anual de 2017, a la ciutat de
Girona.
Resolució 2017000759

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
19. Aprovar l'aplicació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'Associació de Comerciants de la Plaça Mercat de Girona per a l'exercici 2017.
Resolució 2017000760

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
20. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball de controladors/es d'estacionament regulat via pública.
Resolució 2017000761

21. Resoldre el recurs de reposició interposat pel senyor J. R. S. contra l'acord de la
Junta de Govern Local número 2017000434 de 31 de març de 2017, d'imposició
d'una sanció disciplinària en l'expedient 2016004891.
Resolució 2017000762

22. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública (33-017A).
Resolució 2017000763

23. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública (34-017A).
Resolució 2017000764

24. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial (56-016A).
Resolució 2017000765

25. Acceptar la petició formulada per l'empresa TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE
GRUPO F. SÁNCHEZ, SL., i prorrogar el contracte dels serveis de recollida,
transport i gestió dels residus generats al Mercat de Majoristes de Fruites i
Verdures (Mercagirona), pel període de 1 de juny de 2017 i fins a la formalització
del nou contracte.
Resolució 2017000766

26. Prorrogar el contracte dels serveis de manteniment de les instal·lacions i
sistemes tècnics instal·lats a les oficines municipals de la Plaça del Vi i carrer
Ciutadans, pel període d'un any a partir de l'1 de juny de 2017.
Resolució 2017000767

27. Prorrogar el contracte dels serveis de repartiment d'àpats a domicili adreçat a
persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin a Girona i el
servei de menjador per a la gent gran a la ciutat de Girona, pel període de 5 de
juny de 2017 i fins el 4 de juny de 2018.
Resolució 2017000768

28. Prorrogar el contracte dels serveis de manteniment de l'aplicació informàtica de
Gestió del Patrimoni, pel període d'un any a partir de l'1 de juny de 2017.
Resolució 2017000769

29. Prorrogar el contracte de subministrament de material d'obra per a les Brigades
Municipals de l'Ajuntament de Girona, pel període d'un any a partir de l'1 de juny
de 2017.
Resolució 2017000770

30. Imposar penalitats en el contracte del servei de manteniment de fonts
ornamentals del Parc Central i del Parc del Migdia.
Resolució 2017000771

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
31. Suspendre la tramitacio del Pla Especial d'assignació d'ús docent a una parcel.la
d'equipament, fins a la incorporació de les deficiències esmenables detectades.
Resolució 2017000772

32. Obra núm 20170621
Atorgar llicència d'obres a la societat Borda Tona, SL per a reforma interior
d'habitatges a pujada Sant Domènec, 13, 1r 1a, 1r 2a, 2n 2a i 3r 2a.
Pressupost: 187.330,61 euros Impost ICIO: 7.305,89 euros.
Resolució 2017000773

33. Obra núm 20161528
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a construcció d'un
magatzem d'oli de cafè a carretera Antiga d'Amer, 3, bxs.
Pressupost: 133.508,48 euros Impost ICIO: 5.206,83 euros.
Resolució 2017000774

34. Obra núm 11027
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Grup Artec, SL per a
construcció d'edifici de 3 plantes soterrani per aparcament, planta baixa
comercial i 4 plantes pis per a 66 habitatges a plaça Ciutat de Figueres, 2.
Resolució 2017000775

35. Obra núm 20161674
Atorgar la modificació de llicència atorgada al carrer Mare de Déu del Remei, 19,
bxs.
Pressupost: 3.305,42 euros Impost ICIO: 128,91 euros.
Resolució 2017000776

36. Rectificar l'error incorregut en l'adreça de la llicència d'obres atorgada per a
reforma per a canvi d'ús d'oficina a habitate al carrer passeig General Mendoza,
2.
Resolució 2017000777

37. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern

Local de 31 de març de 2017, de declaració de caducitat de llicència d'obres per
a construcció d'edifici plurifamiliar a plaça Ciutat de Figueres, 2.
Resolució 2017000778

38. Aprovar definitivament el Projecte de construcció de l'espai cívic de l'associacio
de veïns de Palau-Sacosta.
Resolució 2017000779

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
39. Establir un conveni per a l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a
l'Associació Cultural Individu Ocult Mag. per a la celebració del Festival In-Somni
2017.
Resolució 2017000780

40. Establir un conveni per a l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a
Pistatxo Produccions SL per a la realització del Festivalot - edició 2017.
Resolució 2017000781

3. 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. Aixecar la suspensió del termini de presentació d'ofertes del procediment de
licitació per la contractació de les obres de condicionament, per a oficines
municipals, de l'edifici de la Central del Molí.
Resolució 2017000782

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 per la
cap de servei de Contractació i Compres, vist que s'ha esmenat l'error material
en el projecte i que el pressupost no varia respecte de l'aprovat, es considera
justificat declarar d'urgència l'aixecament de 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
reiniciar el procediment de licitació.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i vuit minuts del matí.

