SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a sis d'octubre 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 del segon tinent d'alcalde Eduard Berloso i
Ferrer (per absència de l'alcaldessa Marta Madrenas i Mir), i trobant-se presents els
tinents i tinentes d'alcalde 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, Narcís
Sastre i Fulcarà, Elsabeth Riera i Alemany 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.
El senyor Eduard Berloso i Ferrer declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 29 de setembre d'enguany
(expedient núm. 2017036656), 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. Modificar l'acord de la Junta de Govern Local del 8 de setembre d'enguany,
relatiu a l'aprovació de la programació de les Aules d'Informàtica de la Xarxa de
Centres Cívics, pel període d'octubre de 2017 a maig de 2018, per la realització
de cursos d'informàtica.
Resolució 2017001415

2. Mantenir la vigència del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la gestió del Servei
d'Informació Mediadora durant l'any 2017.
Resolució 2017001416

3. Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de
concurrència competitiva per a l'atorgament d'ajuts destinades a col·laborar en el
transport adaptat de la ciutat de Girona per a l'any 2017.

Resolució 2017001417

A proposta del regidor delegat d'Ocupació.
4. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
PNEUMÀTICS PERELLÓ SL en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
Resolució 2017001418

5. Concertar un conveni de col·laboració entre Grupo Eulen 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 2017001419

6. Concertar un conveni de col·laboració entre Gestora de Serveis per la Sanitat,
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 2017001420

7. Concertar un conveni de col·laboració entre Global Neteges 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 2017001421

8. Concertar un conveni de col·laboració entre OHL-Servicios Ingesan 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 2017001422

9. Concertar un conveni de col·laboració entre Sanitat i Serveis de Neteja, SCCL 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 2017001423

10. Concertar un conveni de col·laboració entre Tina Neteges 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 2017001424

11. 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 2017001425

12. Concertar un conveni de col·laboració entre Hiper Escola 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 2017001426

13. Concertar un conveni de col·laboració entre Rituals Cosmetics España 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 2017001427

14. Concertar un conveni de col·laboració entre Unipreus 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 2017001428

15. 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 2017001429

16. Concertar un conveni de col·laboració entre Sport Zone España, 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 2017001430

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació.
17. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat
de Girona per al desenvolupament del projecte Centre d'Educació i Cultura a
Dajla en el marc de les activitats vinculades a l'agermanament de la ciutat de
Girona i la daira de Farsia de la República Àrab Saharauí Democràtica, per l'any
2017.
Resolució 2017001431

18. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament pel seguiment i control dels projectes de
cooperació al desenvolupament de la convocatòria de subvencions de
l'Ajuntament i el projecte Ciutats defensores dels drets humans.
Resolució 2017001432

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme.
19. Resoldre la subvenció Aixequem Persianes presentada per PLATS CUINATS
GUIMERA & LLOBET ESPJ., elaboració i venta de plats cuinats per emportar
sense gluten.
Resolució 2017001433

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
20. Retornar la garantia definitiva constituïda per EMTE GIRONA, SA, en el marc de
la contractació de les obres de connexions elèctriques per al subministrament
eventual de baixa tensió a diversos emplaçaments per a la millora de l'eficiència
energètica. Fase 1.
Resolució 2017001434

21. Retornar la garantia definitiva constituïda per DISTRIBUCIONES DEL CALZADO
PRINCIPE SL, en el marc del contracte de subministrament d'uniformitat,
complements i calçat per a la Policia Municipal (LOT 3).
Resolució 2017001435

22. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
danys a vehicle (71-017A)
Resolució 2017001436

23. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
reclamació formulada per caiguda a la via pública (43-016A).
Resolució 2017001437

24. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per danys
a vehicle (16-017A).
Resolució 2017001438

25. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (85-016A).
Resolució 2017001439

26. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (86-016A).
Resolució 2017001440

27. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a vehicle (71-016W).
Resolució 2017001441

28. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a immoble (49-016A).
Resolució 2017001442

29. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
danys a vehicle (50-017A).
Resolució 2017001443

30. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a vehicle (57-017A).
Resolució 2017001444

31. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament i
instal·lació de la cinta de recollida d'escòries de la planta de valorització
energètica de residus de Campdorà (Girona).
Resolució 2017001445

32. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament de
fons bibliogràfic per a les biblioteques municipals de Girona.
Resolució 2017001446

33. Desestimar les al.legacions presentades contra el Decret d'Alcaldia de 4 d'agost
de 2017 i imposar penalitats.
Resolució 2017001447

34. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del servei de
teleassistència per a persones majors de 65 anys i persones en situació de
dependència, que visquin soles o amb altres persones grans, a la ciutat de
Girona.
Resolució 2017001448

35. Prorrogar el contracte del subministrament de combustible i serveis addicionals
per a vehicles i maquinària de l'Ajuntament de Girona, pel període d'un any a
partir del dia 6 d'octubre de 2017.
Resolució 2017001449

ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
36. Aprovar la convocatòria del concurs "Fem un pessebre per Nadal". Curs 20172018.
Resolució 2017001450

37. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Club BTT
Fornells de la Selva, per a la col·laboració en l'organització de la "La Tramun" els
dies 14 i 15 d'octubre de 2017.
Resolució 2017001451

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
38. Obra núm 20170865
Atorgar llicència d'obres a la societat Minarcla Rehabilitacions, SL per a
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i piscina al carrer Mas
Palahí, 10.
Pressupost: 405.896,50 euros Impost ICIO: 15.829,96 euros.
Resolució 2017001452

39. Obra núm 20170262
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Tambor Ansó, 23.

Pressupost: 72.963,70 euros Impost ICIO: 2.845,58 euros
Resolució 2017001453

40. Obra núm 20161015
Autoritzar la transmissió de la llicència d'obres atorgada per a reforma i divisió
d'un habitatge en dos habitatges a la plaça Bell-lloc, 4 1r 2a a favor de la societat
Immobiliària Vendoom Segle XXI, SL i atorgar pròrroga per a l'acabament de les
obres.
Resolució 2017001454

41. Obra núm 11442
Autoritzar la transmissió de la llicència d'obres atorgada per a construcció
d'edifici plurifamiliar a ronda Ferran Puig, 33 a la societat Obres i Promocions
Pons, SA i atorgar pròrroga per a l'acabament de les obres.
Resolució 2017001455

42. Obra núm 20161594
Acceptar la sol·licitud de renúncia a la llicència d'obres atorgada per a reforma i
ampliació d'habitatge al carrer Grup Vila-Roja, 28.
Resolució 2017001456

43. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització Sector 68 Can Llobet.
Resolució 2017001457

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.
44. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant B. E. Y., per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període del 2 d'octubre 2017 al 31 de maig de 2018.
Resolució 2017001458

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 pel cap
de Secció de Centres Cívics, atès que s'ha comunicat als assistents als cursos
que l'inici d'aquests serà el dia 10 d'octubre de 2017 i per tal de no haver
d'ampliar aquest retard en el termini d'inici, que per diferents motius ja s'havia
hagut de posposar una setmana, atès que la única sessió de Junta de Govern
Local a celebrar abans d'aquesta data és la d'avui dia 6 d'octubre de 2017, es
considera justificat declarar d'urgència l'aprovació dels sis convenis de
cooperació educativa entre l'Ajuntament de Girona, la UdG i els estudiants, per
preparar i dinamitzar cursos i monogràfics de formació en noves tecnologies
dirigit a col·lectius susceptibles de patir la fractura digital, a les aules
d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics.

45. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant E. T. S., per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període 2 d'octubre 2017 al 31 de maig de 2018.
Resolució 2017001459

46. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant J. J. C. L., per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període 2 d'octubre 2017 al 31 de maig de 2018.
Resolució 2017001460

47. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant L. V. P., per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període 2 d'octubre 2017 al 31 de maig de 2018.
Resolució 2017001461

48. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant S. B. B., per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període 2 d'octubre 2017 al 31 de maig de 2018.
Resolució 2017001462

49. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant M. C. C., per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període 2 d'octubre 2017 al 31 de maig de 2018.
Resolució 2017001463

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

