SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT
D'OCTUBRE DE DOS MIL DISSET

A la Ciutat de Girona, a vint d'octubre de dos mil disset.
Essent un quart de deu i un minut 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, Isabel
Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
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 13 d'octubre d'enguany (expedient
núm. 2017038615), 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 Serveis Socials, Habitatge i Seguretat.
1. Aprovar la convocatòria 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 2017001519

2. Establir un conveni de col·laboració entre l'empresa Rosa Rios Llorens i
l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
Resolució 2017001520

3. Establir un conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Astres i
l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
Resolució 2017001521

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.

4. Concertar un conveni de col·laboració entre ADAD-L'Encant, SLU (Roba Amiga) 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 2017001522

5. Concertar un conveni de col·laboració entre Diastec Model, 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 2017001523

6. Concertar un conveni de col·laboració entre Kiabi España KSCE, 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 2017001524

7. Concertar un conveni de col·laboració entre Toys Patrimonial, 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 2017001525

8. Concertar un conveni de col·laboració entre Sport Zone España, S.A. 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 2017001526

9. Concertar un conveni de col·laboració entre Calçats Giralt S.A, 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 2017001527

10. 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 2017001528

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
11. Resoldre l'expedient disciplinari incoat a un treballador municipal.
Resolució 2017001529

12. Retornar la garantia definitiva constituïda per l'empresa SAGE AYTOS, SLU, en
el marc del contracte pels serveis d'implantació de la gestió integral del patrimoni
amb l'aplicació informàtica GPA.
Resolució 2017001530

13. Abonar a "SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. (GRUPO

SIFU)", l'import del 5% de les facturacions corresponents al quatrimestre març juny 2017.
Resolució 2017001531

14. Adjudicar la contractació de l'actuació del grup "MANEL" el dia 5 de novembre
amb motiu de les Fires de Sant Narcís 2017.
Resolució 2017001532

15. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament de
l'ampliació dels sistemes tallafocs perimetrals de l'ajuntament i serveis de gestió.
Resolució 2017001533

16. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels serveis de teleassistència
domiciliària per a persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin
soles a la ciutat de Girona.
Resolució 2017001534

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
17. Aprovar la convocatòria de sol.licitud de subvencions adreçades als clubs i
entitats esportives de la ciutat per al desenvolupament de les seves activitats
ordinàries. (2017-2018).
Resolució 2017001535

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
18. Obra núm 20160143
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge
plurifamiliar al carrer Montseny, 22.
Resolució 2017001536

19. Obra núm 20161055
Atorgar a la Comunitat de Propietaris Rutlla 37, 37B, 39 pròrroga de llicència
d'obres de reparació de patologies en façanes i cobertes al carrer Rutlla, 37.
Resolució 2017001537

20. Obra núm 20171402
Atorgar llicència d'obres a la societat Pdepa Bakery Franquicia, SL per a reforma
de local per a bar amb pastisseria a ronda Sant Antoni Maria Claret, 45, bxs.
Pressupost: 66.014,71 euros Impost ICIO: 2.574,57 euros.
Resolució 2017001538

21. Obra núm 20150961
Atorgar a la societat Gonzalez-Huix Miró, SL pròrroga de llicència d'obres per a
rehabilitació integral de dos immoble per a creació de tres habitatges i un local a
pujada Rei Marti, 5.
Resolució 2017001539

22. Rehabilitar la llicència urbanística núm. 30889 i atorgar la pròrroga per a
l'acabament de les obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a ronda
Peius Pascual i Carbó, 1.
Resolució 2017001540

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa.
23. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "Fotografiar Girona (I). Creació,
tècnica i memòria".
Resolució 2017001541

24. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "Anar a Fires. Mirades creuades
(I)" i de l'estoig de quaderns fotogràfics "Col·lecció de fotografia contemporània
2004-2016".
Resolució 2017001542

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori.
25. Aprovar el preu públic del tiquet del V sopar popular Fires de Sant Narcís 2017.
Resolució 2017001543

26. Aprovar el preu públic per participar al VI Campionat de Botifarra Fires de Sant
Narcís 2017.
Resolució 2017001544

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
27. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la façana
de l'edifici situat a la gran via Jaume I 29-35).
Resolució 2017001545

28. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la façana
de l'edifici situat al carrer Riu Onyar 11).
Resolució 2017001546

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura.
29. Aprovar els preus públics per la programació d'activitats de tardor de l'Espai
Marfà setembre - desembre 2017.
Resolució 2017001547

4. 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.
30. Rectificar l'error material contingut en el punt sisè de l'acord de Junta de Govern
Local del dia 13 d'octubre del 2017.
Resolució 2017001548

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
cap de Servei de Contractació i Compres, atès que la data de signatura del
contracte mixt dels serveis de manteniment preventiu, normatiu i correctiu i dels
subministrament de recanvis derivats d'aquests de les instal·lacions de protecció
contra incendis dels equipaments de l'Ajuntament de Girona, s'ha acordat pel
proper dia 25 d'octubre de 2017, i atès que s'ha detectat un error material en
l'acord d'adjudicació en el sentit que hi consta el dia 25 de setembre de 2017,
atès que abans del dia previst per la signatura només queda la sessió de Junta
de Govern Local d'avui, es considera justificat declarar d'urgència la rectificació
de l'error material contingut en el punt sisè de l'acord de Junta de Govern Local
de 13 d'octubre de 2017.
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.

