SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a catorze de juliol 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 la tinenta d'alcalde Sílvia Paneque i
Sureda, (per absència de l'alcaldessa Marta Madrenas i Mir), i trobant-se presents els
tinents i tinentes d'alcalde Eduard Berloso i Ferrer, Glòria Plana i Yanes, Ma. Àngels
Planas i Crous, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vázquez.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Cristobal
Sánchez i Torreblanca, 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 Sílvia Paneque i Sureda declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 7 de juliol d'enguany (expedient
núm. 2017027457), 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. Atorgar subvenció per a l'organització de la festa major del barri de l'Eixample.
Resolució 2017001094

A proposta del regidor delegat del Projecte Ferroviari.
2. Adjudicar subvenció, en concurrència pública, a les persones titulars dels
immobles directament afectats per les obres de llarga durada del tren d'alta
velocitat.
Resolució 2017001095

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació.

3. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa ANGEL MASNOU
ESTRAGUES en concepte de contractació de M.I.V. de la franja d'edat de 16 a
29 anys per un període de 6 mesos.
Resolució 2017001096

4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa FRANCISCO PUIG
MASJOAN, SA, en concepte de contractació de J.G.S. de la franja d'edat de 55
anys i més per un període de 6 mesos.
Resolució 2017001097

5. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa MINEA QUÍMICA, SL, en
concepte de contractació d'una persona de la franja d'edat de 45 a 54 anys per
un període de 6 mesos.
Resolució 2017001098

6. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa MARTÍ 1956, SL, en concepte
de contractació de J.G.M de la franja d'edat de 45 a 54 anys per un període de 3
mesos.
Resolució 2017001099

7. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa ADAD L'ENCANT GIRONA,
SL, en concepte de pròrroga de contractació de G. Da S. A. de la franja d'edat de
55 anys i més per un període de 6 mesos.
Resolució 2017001100

8. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i l'Ajuntament de Girona en el
marc del Programa 30 PLUS, exp. 30P-38-2016.
Resolució 2017001101

9. Conveni de col·laboració entre Consorci Sant Gregori 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 2017001102

10. Conveni de col·laboració entre Elsa Integració 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 2017001103

11. Concertar conveni de col·laboració entre Llars de l'Amistat Cheshire Fundació
Privada (Llar Oxalis), 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 2017001104

12. Concertar conveni de col·laboració entre Grup Mifas 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 2017001105

13. Concertar conveni de col·laboració entre Sinèrgies pel Benestar 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 2017001106

14. Concertar conveni de col·laboració entre Sumar Empresa d'Acció Social 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 2017001107

15. Concertar conveni de col·laboració entre Fundació Privada Mifas (Residència) 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 2017001108

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
16. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Comissió de
l'Agenda Llatinoamericana, per al desenvolupament de les activitats de
sensibilització vinculades a la presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial
2018 - Campanya 2017-2018 a Girona. Destinar-hi 7.500,00 €.
Resolució 2017001109

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
17. Aprovar la transmissió de la titularitat de laparada núm.58 dissabte al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017001110

18. Aprovar el conveni regulador de la subvenció pel l'organització de la III Setmana
de la Moda de Girona, entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació per la promoció
de la moda gironina (AGIMOD).
Resolució 2017001111

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
19. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de

borsa de treball d'oficials per a les Brigades de Jardins i Medi Ambient de l'àrea
de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació.
Resolució 2017001112

20. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de Biblioteques.
Resolució 2017001113

21. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a vehicle (42-017A).
Resolució 2017001114

22. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (43-017A)
Resolució 2017001115

23. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (44-017W).
Resolució 2017001116

24. Estimar parcialment la reclamació formulada per caiguda a la via pública (58016W)
Resolució 2017001117

25. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (45-017A)
Resolució 2017001118

26. Estimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de la
reclamació formulada per danys a vehicle (19-017A).
Resolució 2017001119

27. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
la reclamació formulada per caiguda a la via pública (39-016A).
Resolució 2017001120

28. Aprovar l'expedient de contractació de les obres de millora de la pavimentació de
diversos carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2017.
Resolució 2017001121

29. Constituir el Jurat del concurs de projectes per a l'adjudicació dels serveis
d'arquitectura relacionats amb el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a
seu del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona.
Resolució 2017001122

30. Iniciar els tràmits per a la mposició de penalitats en l'execució del servei per una
avaria en el contracte del servei de manteniment de fonts ornamentals del Parc
Central i del Parc del Migdia.
Resolució 2017001123

31. Liquidar el contracte mixt relatiu a la contractació conjunta d'elaboració de

projecte executiu i altres documents tècnics així com el servei de manteniment i
neteja de les instal·lacions del mateix, i devolució de la garantia definitiva.
Resolució 2017001124

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
32. Revocar la subvenció atorgada a l'AMPA de l'escola d'educació especial Palau
per a la subvenció del casal d'estiu 2016, d'import 1.380 €.
Resolució 2017001125

33. Establir conveni pel projecte singular Avenç de l'escola Bell·lloc del Pla.
Resolució 2017001126

34. Establir conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (Departament
d'Ensenyament), per al desenvolupament del projecte singular Fractal de l'institut
Jaume Vicens Vives.
Resolució 2017001127

35. Establir un conveni de col·laboració entre la Institució Germans de les Escoles
Cristianes, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona per al
desenvolupament del projecte singular Tarlà.
Resolució 2017001128

36. Establir conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (Departament
d'Ensenyament), per al desenvolupament del projecte singular Estímul de
l'institut Santa Eugènia.
Resolució 2017001129

37. Donar de baixa l'operació comptable corresponent a la subvenció a la Universitat
de Girona amb per col·laborar a l'organització de la fase espanyola de
l'Olimpíada de Física 2017
Resolució 2017001130

38. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació Privada
per a la Creativació per col·laborar en la realització de l'acte Radikal Girona
Resolució 2017001131

39. Resolució de la 17a convocatòria de la Beca Joaquim Franch.
Resolució 2017001132

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
40. Obra núm 20170238
Atorgar llicència per a canvi d'ús de local a habitatge a pujada Pedreres, 20.
Pressupost: 27.000,00 euros Impost ICIO: 1.053,00 euros
Resolució 2017001133

41. Obra núm 20171046
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Rambla Llibertat 39 per a
reparació de tres forjats en edifici entre mitgeres a rambla Llibertat, 39.
Pressupost: 69.177,45 euros Impost ICIO: 2.697,92 euros
Resolució 2017001134

42. Obra núm 20170439
Declarar la innecessarietat de segregació de dues finques urbanes al carrer
Muntanya, 20.
Resolució 2017001135

43. Obra núm 20150853
Declarar la caducitat de llicència d'obres atorgada per a condicionament de local
per a espai recreatiu per a infants al carrer Marquès Caldes de Montbui, 70.
Resolució 2017001136

44. Obra núm 20170504
Atorgar llicència d'obres a la societat Monbeca Immo, SLU per a rehabilitació i
ampliació d'edifici a ronda Ferran Puig, 7.
Pressupost: 232.431,65 euros Impost ICIO: 9.064,83 euros
Resolució 2017001137

45. Obra núm 20170400
Atorgar llicència d'obres a la societat Antoni Pons, SA per a construcció de nau
per a magatzem d'espardenyes al carrer Can Pau Birol, 28.
Pressupost: 509.224,12 euros Impost ICIO: 19.859,74 euros
Resolució 2017001138

46. Obra núm 20170726
Atorgar llicència urbanística a la societat TQ-MR Family Girona, SL per a
enderroc d'edifici a Gran Via Jaume I, 32.
Pressupost: 36.235,75 euros Impost ICIO: 1.413,19 euros
Resolució 2017001139

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
47. Aprovar el projecte d'Activitats
corresponents preus públics.

Fisicoesportives

curs

2017-2018

i

els

Resolució 2017001140

48. Aprovar el projecte d'Activitats aquàtiques. Activitats aquàtiques i programa
natació escolar i preus públics pel curs 2017-2018
Resolució 2017001141

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.

