SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-nou de setembre de dos mil disset.
Essent un quart de deu i dos 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, Ma.
Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa 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, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà i Joaquim Rodríguez i
Vidal.
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'aproven els
esborranys de les actes de les sessions anteriors, ordinària de data 22 de setembre
(expedient núm. 2017035722) i extraordinària urgent de data 25 de setembre
d'enguany (expedient núm. 2017037141) dels quals s'han tramès còpia a tots els
regidors membres de la Junta de Govern Local. Per unanimitat, queden aprovats
com a actes de les esmentades sessions.
2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
1. Aprovar el conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general
entre l'Ajuntament de Girona i Corte Inglés, S.A.
Resolució 2017001376

2. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'entitat Associació Colla
Castellera Marrecs de Salt destinada a finançar l'organització de les activitats
castelleres de la programació de les Fires de Sant Narcís 2017i per dur a terme
altres activitats castelleres i/o relacionades amb el món casteller.
Resolució 2017001377

3. Atorgar una subvenció, per concessió directa, als Diables de l'Onyar per a

l'organització del Correfoc de Fires i altres actes pirotècnics en el marc dels actes
d'inauguració de les Fires 2017.
Resolució 2017001378

ÀREA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
4. Acceptar els termes de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de Girona per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2017-2018.
Resolució 2017001379

A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut.
5. Resoldre la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva
destinades a projectes d'entitats juvenils per a l'any 2017.
Resolució 2017001380

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
6. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa MATERIALS BRECOR SL.
Resolució 2017001381

7. Establir un conveni de col·laboració entre AIRBORNE COMPOSITES SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ-11-2016.
Resolució 2017001382

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
8. Aprovar la transmissió de titularitat de la parada núm. 104 dimarts al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017001383

9. Aprovar la transmissió de titularitat parada núm. 25 dijous al mercat de marxants
Can Gibert del Pla.
Resolució 2017001384

10. Aprovar la transmissió de titularitat parades núm. 5 FV dimarts i 5 FV dissabte al
mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017001385

11. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, els
ajuntaments de Celrà i Vilablareix i la xarxa Business Angels de Girona (BAGi).
Resolució 2017001386

12. Resoldre la subvenció - Aixequem Persianes presentada per H. T. Ch. R.
Resolució 2017001387

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
13. Convocar el procés selectiu per a la creació de borsa de treball d'oficials per a la
Brigada de Fusteria de l'àrea de Mobilitat i Via Pública.
Resolució 2017001388

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública (67-017A).
Resolució 2017001389

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública (68-017A).
Resolució 2017001390

16. Desestimar la petició d'indenització de responsabilitat patrimonial per caiguda a
la via pública (3-016W).
Resolució 2017001391

17. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial per caiguda a
la via pública (2-016W).
Resolució 2017001392

18. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial per caiguda a
la via pública (59-015W).
Resolució 2017001393

19. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial per caiguda a
la via pública (10-017A).
Resolució 2017001394

20. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial per caiguda a
la via pública (17-017A).
Resolució 2017001395

21. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial per caiguda a
la via pública (23-016W).
Resolució 2017001396

22. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial per caiguda a
la via pública (119-015W)
Resolució 2017001397

23. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial per caiguda a
la via pública (29-015W)
Resolució 2017001398

24. Retornar la garantia definitiva dipositada per SOCIEDAD IBÉRICA DE

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, pel compliment del contracte de
subministrament i instal·lació d'un sistema de detecció i sanció de vehicles que
incompleixen les disposicions legals de la regulació semafòrica de la cruílla c/
Barcelona amb c/ Emili Grahit.
Resolució 2017001399

25. Retornar la garantia definitiva relativa al contracte de subministrament de tres
turismes mitjançant sistema rènting amb opció de compra per la Policia Municipal
de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017001400

26. Prorrogar el contracte de subministrament de material fungible d'oficina, pel
període d'un any a partir del dia 1 d'octubre de 2017.
Resolució 2017001401

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
27. Revocar la subvenció atorgada per Junta de Govern Local de 23 de desembre de
2016 a l'escola Les Alzines.
Resolució 2017001402

28. Atorgar una subvenció per concessió directa al Club Esportiu Santa Eugènia de
Ter pel desenvolupament del programa Fem Esport amb els joves de Santa
Eugènia en el marc dels Pressupostos Participats 2016.
Resolució 2017001403

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
29. Obra núm 20170878
Atorgar llicència d'obres a la societat Girotramic, SL per a construcció de dos
habitatges aparellats al carrer 11 de setembre, 25.
Pressupost: 340.522,50 euros Impost ICIO: 13.280,38 euros.
Resolució 2017001404

30. Obra núm 20170991
Atorgar llicència d'obres a la societat Monbeca Immo, SLU per a construcció
d'edifici plurifamiliar per a 8 habitatges i 1 local al carrer Mercaders, 8 acc. bxs.
Pressupost: 635.130,20 euros Impost ICIO: 24.770,08 euros
Resolució 2017001405

31. Obra núm 20170960
Atorgar llicència d'obres per a ampliació d'habitatge al carrer Torre Suchet, 1.
Pressupost: 97.300,00 euros Impost ICIO: 3.794,70 euros
Resolució 2017001406

32. Obra núm 20160728
Atorgar la modificació de lllicència per a construcció d'habitatge unifamiliar entre

mitgeres consistent en la incorporació d'una planta soterrani al carrer Josep
Maria Corredor i Pomés, 8-A.
Pressupost: 36.037,40 euros Impost ICIO: 1.405,46 euros
Resolució 2017001407

33. Obra núm 20171194
Atorgar llicència d'obres a la societat Santa Clara Building, SL per a treballs
previs d'enderroc de divisions i elements interiors al carrer Santa Clara, 11.
Pressupost: 264.491,20 euros Impost ICIO: 10.315,16 euros
Resolució 2017001408

34. Obra núm 20171316
Atorgar llicència d'obres a la societat Gestión Inmobiliaria Act., SL per a reforma
interior d'habitatge al carrer Nou, 6 5è 1a
Pressupost: 44.607,88 euros Impost ICIO: 1.739,71 euros
Resolució 2017001409

35. Atorgar llicència per a activitat recreativa de caràcter extraordinari per a
l'esdeveniment "SHOPP OUT, edició octubre 2017" al carrer Indústria núm. 2224.
Resolució 2017001410

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
36. Atorgar una subvenció directa l'Associació de Veïns de Pla de Palau - Sant Pau,
per al desenvolupament del projecte "Espai Infantil de lleure i cultura del barri de
Sant Pau", en el marc dels pressupostos participats 2017.
Resolució 2017001411

37. Atorgar una subvenció per concessió directa a Gironina de llibres i papers, SA,
amb destí a l'edició de la Plaqueta literària Senhal.
Resolució 2017001412

38. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Agrupació Cultural i Recreativa
de Palau-Sacosta amb destí a la realització del "XI Concert de Música Sacra".
Resolució 2017001413

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.
39. Prorrogar els serveis de monitoratge de les activitats esportives municipals, pel
curs 2017-2018.
Resolució 2017001414

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, atès que cal prorrogar el contracte dels
serveis de monitoratge de les activitats esportives municipals, pel curs 20172018, pel termini d'un any a partir de l'1 d'octubre de 2017, atès que la única
sessió de Junta de Govern Local a celebrar abans d'aquesta data és la d'avui dia
29 de setembre i per l'interès que aquesta situació suposa, es considera justificat
declarar d'urgència l'aprovació de la pròrroga dels serveis de monitoratge de les
activitats esportives municipals, pel curs 2017-2018.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i cinc minuts del matí.

