SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a nou de juny 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 Sílvia Paneque i Sureda,
Eduard Berloso i Ferrer, Glòria Plana i Yanes, Ma. Àngels Planas i Crous (s'incorpora
a les 9:22 h), 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, 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
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 2 de juny d'enguany (expedient
2017021509), 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 al Museu d'Art de Girona.
Resolució 2017000841

2. Aprovar el conveni de col·laboració amb Editorial Gavarres, SL, per a l'edició d'un
volum de la col·lecció "La gent de Girona" dedicat a hostals, fondes i hotels.
Resolució 2017000842

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
3. Aprovar la convocatòria 2017-2018 de la Beca 8 de març, d'estudis històrics de
les dones a Girona.
Resolució 2017000843

A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
4. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
GASS per a la realització d'una anàlisi dels instituts d'educació secundària com a
entorns saludables per als seus alumnes.
Resolució 2017000844

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
5. Establir un conveni de col·laboració entre Ll. B. B. - Cafè l'Arc 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 2017000845

6. 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, presentada per l'empresa HIERROS ALMADA,
SA.
Resolució 2017000846

7. Establir un conveni de col·laboració entre Nufruit, 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 2017000847

8. Establir un conveni de col·laboració entre Masó-Brea Assessors, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000848

9. Establir un conveni de col·laboració entre Dietètica Genciana, SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017000849

10. Establir un conveni de col·laboració entre I. B. R. (Gicercle Immobiliaria), i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ-11-2016.
Resolució 2017000850

11. Concertar un conveni de col·laboració entre Jaume Abras, 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 2017000851

12. Concertar un conveni de col·laboració entre Capdevila Germans, 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 2017000852

13. Establir un conveni de col·laboració entre el Grup Excursionista i Esportiu Gironí
(GEiEG) 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 2017000853

14. Establir un conveni de col·laboració entre Serveis Immobiliaris Madrenas Creus,
SL, i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a
Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017000854

15. Establir un conveni de col·laboració entre Taller Antonio Villarreal SL, i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ-11-2016.
Resolució 2017000855

16. Concertar un conveni de col·laboració entre Escorxador del Gironès, 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 2017000856

17. Concertar un conveni de col·laboració entre Friselva 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 2017000857

18. 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, presentada per l'empresa ENTROPIA
ASSESSORS, S.L.
Resolució 2017000858

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
19. Autoritzar el canvi de titularitat de la parada núm. 203 del Mercat Municipal
d'Abastaments.
Resolució 2017000859

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 conserges mantenidors/es per a l'Àrea d'Educació i Esports.
Resolució 2017000860

21. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat d'una reclamació

formulada per caiguda amb bicicleta (35-017A).
Resolució 2017000861

22. Inadmetre a tràmit les al·legacions presentades contra l'acord de Junta de
Govern Local de 13 d'abril de 2017.
Resolució 2017000862

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
23. Aprovar un conveni específic entre el Bisbat de Girona - Parròquia del Mercadal
de Girona i l'Ajuntament de Girona pel projecte Espai 31.
Resolució 2017000863

24. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació Dansa
Ball i Esport per a la realització del projecte educatiu i esportiu de dansa, ball,
esport i foment de les arts escèniques.
Resolució 2017000864

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
25. Aprovar definitivament el projecte de reconstrucció del Pont del Dimoni, entre el
carrer Mare de Déu dels Angels i el carrer Massana, a Santa Eugènia.
Resolució 2017000865

26. Aprovar definitivament el projecte de les obres de millora de la pavimentació de
diversos carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2017.
Resolució 2017000866

27. Obra núm 20161318
Atorgar llicència d'obres a la societat Delta Gerunda, SL, per a construcció
d'edifici plurifamiliar de planta soterrani, planta baixa i 6 plantes pis per a 6
habitatges i 12 aparcaments al carrer Sant Joan Baptista la Salle, 36.
Pressupost: 1.651.525,76 euros Impost ICIO: 64.409,50 euros.
Resolució 2017000867

28. Obra núm 20161429
Atorgar llicència d'obres a la societat Meigma, SL per a reforma i ampliació
d'edifici plurifamiliar per a 7 habitatges destinats a allotjament col·lectiu al carrer
Jaume Balmes, 4.
Pressupost: 318.272,76 euros Impost ICIO: 12.412,64 euros.
Resolució 2017000868

29. Obra núm 20170680
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Estudi General de
Girona, 70.
Pressupost: 11.046,52 euros Impost ICIO: 430,81 euros.
Resolució 2017000869

30. Obra núm 20170716
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge a Gran
Via Jaume I, 86, 5è 2a.
Pressupost: 58.817,86 euros Impost ICIO: 2.293,90 euros.
Resolució 2017000870

31. Obra núm 20170368
Atorgar lllicència d'obres per a ampliació de garatge de l'habitatge al carrer
Santiago Rusiñol, 10, bxs. 1.
Pressupost: 5.933,24 euros Impost ICIO: 231,40 euros.
Resolució 2017000871

32. Obra núm 20170451
Atorgar llicència d'obres a la societat Inversiones Miresto, SL per a legalització de
la divisió d'un habitatge en dos i reforma interior d'un dels habitatges a l'avinguda
Sant Francesc, 9, 3r.
Pressupost: 36.400,00 euros Impost ICIO: 1.419,60 euros.
Resolució 2017000872

33. Obra núm 20170760
Atorgar llicència urbanística per a enderroc d'edifici al carrer Sant Joan Baptista
la Salle, 36 a la societat Delta Gerunda, SL.
Pressupost: 21.386,40 euros Impost ICIO: 834,07 euros.
Resolució 2017000873

34. Obra núm 20100442
Denegar pròrroga de llicència d'obres a la societat Mas Cebrià, SL per a
rehabilitació d'edifici a pujada Sant Domenec, 10.
Resolució 2017000874

35. Obra núm 20170746
Atorgar llicència d'obres a la societat General Galvànica Gironina, SL per a
reforma i redistribució d'espais interiors a disseminat Campdorà, 34.
Pressupost: 106.263,00 euros Impost ICIO: 4.144,26 euros.
Resolució 2017000875

36. Obra núm 20170780
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge al carrer
Sant Joan Baptista la Salle, 16 1r 2a.
Pressupost: 47.584,50 euros Impost ICIO: 1.855,80 euros.
Resolució 2017000876

37. Obra núm 20141342
Denegar la pròrroga de llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al
carrer Força, 13, pr. 1.
Resolució 2017000877

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.

38. Establir un conveni per a l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Musical
Escampillem, per a la realització del Festival Undàrius 2017.
Resolució 2017000878

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat.
39. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017006296 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017000879

40. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017008478 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017000880

41. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017008479 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017000881

42. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017010813 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017000882

43. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017013467 per infracció de l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2017000883

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
44. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres de construcció Espai
Cívic de l'Associació de Veïns de Palau-sacosta - FASE 1 (I).
Resolució 2017000884

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
tècnica de Contractació i Compres, vist que l'Associació de Veïns de Palau
Sacosta ha demanat poder disposar el més aviat possible d'un local per reunirse, atès que a dia d'avui no tenen lloc on fer-ho, ja que el local on es reunien fins
ara era llogat per l'Ajuntament i aquest lloguer ha finalitzat i atès l'interés públic
que aquesta situació suposa, es considera justificat declarar d'urgència
l'aprovació de l'expedient de contractació de les obres de construcció de l'Espai
Cívic de l'Associació de Veïns de Palau Sacosta - Fase 1 (I).

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
45. Aprovar l'acord previ entre l'Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona per a
l'adequació de l'edifici de Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i
Contemporani.
Resolució 2017000885

Pren la paraula el senyor Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Cultura, qui
manifesta que d'acord amb l'informe emès pel cap d'àrea de Cultura, atès que
per poder iniciar els diferents treballs vinculats amb l'adequació de Casa Pastors,
cal formalitzar un acord previ de finançament amb la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona, i aquest document permetrà confeccionar el conveni de
finançament definitiu, per l'interés públic i cultural del projecte es considera
justificat declarar d'urgència l'aprovació de l'acord previ amb la Diputació de
Girona.
46. Aprovar l'acord previ entre l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya
per a l'adequació de l'edifici de Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i
Contemporani.
Resolució 2017000886

Pren la paraula el senyor Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Cultura, qui
manifesta que d'acord amb l'informe emès pel cap d'àrea de Cultura, atès que
per poder iniciar els diferents treballs vinculats amb l'adequació de Casa Pastors,
cal formalitzar un acord previ de finançament amb la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona, i aquest document permetrà confeccionar el conveni de
finançament definitiu, per l'interés públic i cultural del projecte es considera
justificat declarar d'urgència l'aprovació de l'acord previ amb la Generalitat de
Catalunya.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i onze minuts del matí.

