SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-u de juliol de dos mil disset.
Essent un quart de deu i tres 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,
Glòria Plana i Yanes, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda, Mª Àngels
Planas i Crous 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, Elsabeth Riera i
Alemany, Joaquim Rodríguez i Vidal i Manuel Martín i Vertedor.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo i 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 14 de juliol d'enguany (expedient
núm. 2017028649), 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'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
1. Aprovar un pacte addicional al conveni específic entre l'Associació de Mares i
Pares del Centre d'Educació Especial Font de l'Abella i l'Ajuntament de Girona,
per a la realització d'un casal d'estiu.
Resolució 2017001142

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-11-2016.
Resolució 2017001143

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

Resolució 2017001144

4. Establir un conveni de col·laboració entre PLANASDIS GIRONA, SL
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.

i

Resolució 2017001145

5. Concertar un conveni de col·laboració entre Adad l'Encant 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 2017001146

6. Concertar un conveni de col·laboració entre Audiovisual Tental Holding Group
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 2017001147

7. Concertar un conveni de col·laboració entre Werkhaus SL SCS, 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 2017001148

8. Concertar un conveni de col·laboració entre Biospirit 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 2017001149

9. Concertar un conveni de col·laboració entre Feu Vert Ibérica 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 2017001150

10. Concertar un conveni de col·laboració entre Mascotrans Logístics 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 2017001151

11. Concertar un conveni de col·laboració entre Xarxa Farmacèutica 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 2017001152

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà.
12. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Agència
Catalana de l'Aigua sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres

públiques en trams urbans.
Resolució 2017001153

A proposta del regidor delegat de Cooperació.
13. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Comunitat
Terapèutica del Maresme, Serveis Salut Mental, SCCL, l'Institut d'Assistència
Sanitària, la Fundació Drissa i la Universitat de Girona, per al desenvolupament
del projecte Suport a la Xarxa d'Atenció a la Salut Mental de Bluefields, en el
marc de les activitats vinculades a l'agermanament Girona-Bluefields
(Nicaragua).
Resolució 2017001154

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
14. Aprovar el conveni regulador de la subvenció per a la celebració de
l'esdeveniment "Fòrum Gastronòmic Girona 2017", entre l'Ajuntament de Girona i
Fòrum Gastronòmic S.L.
Resolució 2017001155

15. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Privada Gentis pel foment de l'economia social i cooperativa.
Resolució 2017001156

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
16. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre la Charles University de
Praga (República Txeca) i l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017001157

17. Convocar procés selectiu per al nomenament interí d'un/a funcionari/a, de
l'escala d'administració general, sotsescala tècnica de gestió, per prestar serveis
a la secció de Joventut de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017001158

18. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
grau mitjà per prestar els serveis de coordinació del programa de suport als
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball
als Barris.
Resolució 2017001159

19. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (47-017A).
Resolució 2017001160

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

per caiguda a la via pública (48-017A).
Resolució 2017001161

21. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (108-015W).
Resolució 2017001162

22. Estimar parcialment el recurs de reposició formulat contra l'acord de la Junta de
Govern Local adoptat en sessió del propassat 16 de juny (45-016W).
Resolució 2017001163

23. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle (25-016W).
Resolució 2017001164

24. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (30-016A).
Resolució 2017001165

25. Requerir a la UTE: PUNT VERD GIRONA SL - E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS
DE JARDINERIA, SLU, perquè continuï prestant els serveis de manteniment i
treballs de jardineria del Parc de Sant Ponç - Fontajau, pel termini de quatre
mesos a partir del dia 1 d'agost de 2017, i en tot cas fins a la formalització del
nou contracte.
Resolució 2017001166

26. Rectificar l'error material observat en el plec de clàusules administratives
particulars que regeix la contractació dels serveis postals de l'Ajuntament de
Girona.
Resolució 2017001167

27. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del servei de
manteniment de la jardineria dels parcs, jardins i arbrat de les zones urbanes de
Girona.
Resolució 2017001168

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
28. Resoldre la convocatòria d'Ajuts als centres educatius per a desplaçaments per a
la participació a activitats del programa de Recursos Educatius del curs
2016/2017.
Resolució 2017001169

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
29. Aprovar inicialment el Pla Especial d’Assignació d’ús docent a part d’una finca
qualificada d’equipament comunitari, situada en el terme municipal de Girona

(Sector Vilablareix).
Resolució 2017001170

30. Suspendre la tramitació de la segona modificació puntual del Pla Parcial Mas
Quintana.
Resolució 2017001171

31. Sotmetre a informacio pública el projecte de reparcel.lació voluntària del PA - 78
Palau.
Resolució 2017001172

32. Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'ocupació directa de
l'antic edifici de la fàbrica Simon per a ubicar la seu definitiva de l'Institut
Ermessenda, i establir la data d'ocupació directa.
Resolució 2017001173

33. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del PMU 106- Entorn del Centre
comercial “El Corte Inglès” i creuament de la Ctra. Barcelona i C/ Martí Sureda.
Resolució 2017001174

34. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a construcció d'edifici plurifamiliar
per a habitatges i hotel al carrer Pierre Vilar (p.c. 4975919).
Resolució 2017001175

35. Obra núm 20161312
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar en
filera amb piscina al carrer Rutlla, 145.
Pressupost: 126.492,28 euros Impost ICIO: 4.933,20 euros
Resolució 2017001176

36. Obra núm 20170883
Atorgar llicència d'obres a la societat Productos Automotrices, SA per a reforma
de l'exposició i oficines de local a la carretera Santa Coloma, 59.
Pressupost: 108.510,33 euros Impost ICIO: 4.231,90 euros
Resolució 2017001177

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
37. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Fundació Casa de Cultura de
Girona, per a la realització del Festival Internacional de Teatre Amateur de
Girona (FITAG).
Resolució 2017001178

38. Atorgar una subvenció nominativa a Pistatxo Produccions SL, per a la realització
del Festivalot - edició 2017.
Resolució 2017001179

39. Atorgar un subvenció nominativa a l'Associació Cultural Cinètica +, per a la
realització del Festival Tempo sota les estrelles - edició 2017.

Resolució 2017001180

40. Atorgar una subvenció nominativa a Multi-Art Produccions, SL, per a la realització
del Black Music Festival - edició 2017.
Resolució 2017001181

41. Aprovar el conveni bilateral amb el soci Sputnik Oz, del projecte europeu "Ref.
Creative Europe - Culture Sub-programme (2014-2020) - Support to European
Cooperation Projects - 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 THE SPUR ETACEC1618".
Resolució 2017001182

42. Aprovar el conveni de col.laboració amb l'Associació Cultural Fang per la subfase
2 de la IV fase del projecte La Volta.
Resolució 2017001183

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

