SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-dos de setembre 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,
Glòria Plana i Yanes, Mª Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan
Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda.
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 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 15 de setembre d'enguany
(expedient núm. 2017035083), 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 una subvenció per concessió directa a l'Associació Girona 1809-Amics
de la Girona Napoleònica destinada a finançar la desena edició de la Festa
"Reviu els Setges de Girona".
Resolució 2017001342

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta conjunta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i
Seguretat i de la regidora delegada de Salut.
2. Prorrogar el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i SMAP Associació de Celíacs de Catalunya, per contribuir a la millora de la informació,
l'assessorament, la sensibilització i la qualitat de vida de les famílies amb

persones celíaques de Girona.
Resolució 2017001343

A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
3. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Traçant Camins, per col·laborar en els projectes a realitzar en el Consorci Centre
d'Acolliment i Serveis Socials, durant l'any 2017.
Resolució 2017001344

4. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Gas Natural Fenosa, per a la protecció de clients vulnerables i pel foment de
l'eficiència energètica i la prestació de serveis, per al període d'un any des de la
seva signatura.
Resolució 2017001345

5. Aprovar inicialment les bases específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics
adreçats a persones titulars de famílies monoparentals de Girona, subjectes
passius de l'Impost sobre béns immobles (IBI), corresponent al seu habitatge
habitual.
Resolució 2017001346

6. Ratificar els termes de l'acord signat el 17 de juliol de 2017, relatiu a la
constitució formal de l'Òrgan de Governança Territorial del Gironès per impulsar
l'atenció integrada a la comarca del Gironès.
Resolució 2017001347

7. Ratificar el contracte programa 2017-2019 entre l'Institut Català de les Dones i
l'Ajuntament de Girona, per a la prestació del Servei d'Informació i atenció a les
Dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere.
Resolució 2017001348

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
8. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per reclamació formulada per
caiguda a la via pública (59-017A).
Resolució 2017001349

9. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (60-017A).
Resolució 2017001350

10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (61-017A).
Resolució 2017001351

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (62-017A).
Resolució 2017001352

12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (63-017A).
Resolució 2017001353

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimolnial per la reclamació formulada per
dan ys a vehicle (64-017A).
Resolució 2017001354

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
danys a vehicle (66-017A).
Resolució 2017001355

15. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació del subministrament
d'uniformitat, calçat, complements i equipaments especials per la Policia
Municipal LOT 4.
Resolució 2017001356

16. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació del subministrament
d'uniformitat, calçat, complements i equipaments especials per la Policia
Municipal LOT 1 i LOT 3.
Resolució 2017001357

17. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació del subministrament
d'uniformitat, calçat, complements i equipaments especials per la Policia
Municipal LOT 2 (Roba operativa).
Resolució 2017001358

18. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació del subministrament
d'uniformitat, calçat, complements i equipaments especials per la Policia
Municipal LOT 5 (complements).
Resolució 2017001359

19. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació del subministrament
d'uniformitat, calçat, complements i equipaments especials per la Policia
Municipal LOT 6 (Equipament especial i de contenció).
Resolució 2017001360

20. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació de les obres generals
corresponents a la urbanització de la Frontissa de Santa Eugènia (Fase 3).
Resolució 2017001361

21. Aprovar la certificació final de les obres d'urbanització de la Plaça del Pallol, fase
2.
Resolució 2017001362

22. Iniciar i aprovar l'expedient de subministrament d'un conjunt d'eines per a la
producció de la Base Topogràfica Municipal en entorn Bentley Microstation.
Resolució 2017001363

23. Adjudicar la contractació dels LOTS 1 i 2 dels serveis de neteja d'edificis i
dependències municipals adscrites a l'Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient,

Mobilitat i Via Pública i lavabos públics municipals de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017001364

24. Adjudicar la contractació de les obres de millora de la pavimentació de diversos
carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2017.
Resolució 2017001365

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
25. Establir un conveni de col·laboració per la coorganització amb el Club Esportiu
Esports Parra de la 4a edició de la "Cursa de la Dona de Girona" - diumenge 24
de setembre de 2017.
Resolució 2017001366

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
26. Obra núm 20170977
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge al carrer Terç de
Miquelets, 2, bxs.
Pressupost: 16.352,23 euros Impost ICIO: 637,74 euros.
Resolució 2017001367

27. Obra núm 20170570
Atorgar llicència d'obres a la societat MJAN3, SL per a reforma i remunta d'edifici
per a tres habitatges, dos locals i tres places d'aparcament al carrer Barca, 34.
Pressupost: 601.547,27 euros Impost ICIO: 23.460,34 euros.
Resolució 2017001368

28. Obra núm 20171244
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar al carrer
Mare de Déu de Fàtima, 3.
Pressupost: 57.464,62 euros Impost ICIO: 2.241,12 euros.
Resolució 2017001369

29. Obra núm 20171295
Atorgar llicència d'obres a la societat Restaurantes MC Donald's, SAU per a
reforma de la cuina i de la zona d'atenció al públic d'un restaurant al carrer Vitòria
Gasteiz, 2.
Pressupost: 44.850,00 euros Impost ICIO: 1.749,15 euros
Resolució 2017001370

30. Obra núm 20171070
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge a l'avinguda
Hispanitat, 50.
Pressupost: 60.740,76 euros Impost ICIO: 2.368,89 euros.
Resolució 2017001371

3. 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.
31. Modificar l'annex II del plec de clàusules administratives particulars i ampliació
del termini per presentar ofertes.
Resolució 2017001372

Pren la paraula la senyora Mª Àngels Planas i Crous, regidora delegada
d'Hisenda i Règim Interior, qui manifesta que d'acord amb el contingut de
l'informe emès per la cap de Servei de Contractació i Compres i atès que el
termini de presentació d'ofertes finalitza el proper dimarts 26 de setembre i que
abans que transcorri aquest termini només queda la sessió de Junta de Govern
Local d'avui, es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de la
modificació de l'annex II del plec de clàusules administratives particulars i
l'ampliació del termini per presentar ofertes en l'expedient contracte del servei de
desplegament del Programa de Centres Oberts o Serveis d'Intervenció
Socioeducativa d'Atenció Diürna.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
32. Aprovar l'acceptació de l'atorgament provisional de la subvenció del Projecte
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Indústries Culturals i Creatives
de Girona i el seu entorn territorial, emmarcat en la RISC3CAT i en el Programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, i de la presentació d'al·legacions.
Resolució 2017001373

Pren la paraula la senyora Glòria Plana i Yanes, regidora delegada de Promoció
Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, qui manifesta que d'acord amb el
contingut de l'informe emès pel cap d'Ocupació, Empresa i Turisme, atès que el
dia 29 de setembre és el termini màxim per formular al.legacions i presentar la
documentació requerida i vist també que la Diputació de Girona va acordar el 27
de setembre com a data de signatura del conveni de participació per part de tots
els socis del projecte, es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de
l'acceptació de l'atorgament provisional de la subvenció del Projecte
d'especialització i competitivitat territorial, indústries culturals i creatives de
Girona i el seu entorn territorial.

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

