SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA CINC DE
GENER DE DOS MIL DIVUIT

A la Ciutat de Girona, a cinc de gener de dos mil divuit.
Essent un quart de deu 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 i Joan Alcalà i Quiñones.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Glòria Plana Yanes i el tinent d'alcalde
Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca i Narcís Sastre i Fulcarà.
Dóna fe de l'acte el secretari general accidental, Vicenç Estanyol Bardera. Es troba
present la viceinterventora Glòria Rigau i Solé.
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 22 de desembre de 2017
(expedient núm. 2017048474), 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 del regidor delegat de Joventut
1. Establir un conveni de col·laboració entre l'associació WUS MED i l'Ajuntament
de Girona per l'elaboració i presentació del projecte DigitalMED en el marc del
Programa ENI CBC MED.
Resolució 2018000001

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
2. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Escola Politècnica Superior de la UdG
per a l'elaboració d'un estudi en relació al mecanisme de moviment de la figura
del Tarlà.
Resolució 2018000002

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
3. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres de condicionament del badiu de
l'edifici consistorial com a menjador per als treballadors municipals.
Resolució 2018000003

4. Adjudicar la contractació del subministrament d'uniformitat, calçat, complements i
equipaments especials per la Policia Municipal de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000004

5. Adjudicar la contractació del servei de manteniment del software de gestió del
servei d'estacionament amb horari limitat de la ciutat de Girona.
Resolució 2018000005

6. Iniciar i aprovar l'expedient de la contractació dels serveis d'atenció
socioeducativa i lleure en els Espais Joves de la ciutat de Girona.
Resolució 2018000006

7. Aprovar l'increment de la despesa en el contracte dels serveis de comunicacions
(veu i dades) a l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000007

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 quatre metres de la parada núm.127 dimarts al mercat
de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2018000008

9. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) per al desenvolupament
del programa Yuzz i accions de dinamització del sector gironí de les TIC en la
jornada PrescipTIC 2017 i la trobada TIC AENTEG.
Resolució 2018000009

10. Denegar la sol.licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per J.S.G.
Resolució 2018000010

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
11. Aprovar la resolució del concurs "Fem un pessebre per Nadal". Curs 2017-2018.
Resolució 2018000011

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

12. Obra núm 20171115
Atorgar llicència d'obres per a segregació de local al carrer Riera Rimau, 13.
Resolució 2018000012

13. Obra núm 20171224
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a centre de dia per a gent
gran situat a l'avinguda Lluís Pericot, 43, bxs. 2,
Pressupost: 236.450,00 euros Impost ICIO: 9.434,36 euros.
Resolució 2018000013

14. Obra núm 20171130
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local a habitatge a la ronda
Ferran Puig, 4, 4t 2a
Pressupost: 52.847,42 euros Impost ICIO: 2.108,61 euros.
Resolució 2018000014

15. Obra núm 20171523
Atorgar llicència d'obres per a ampliació d'habitatge situat al grup Vila-Roja, 142.
Pressupost: 19.550,00 euros Impost ICIO: 780,05 euros.
Resolució 2018000015

16. Obra núm 20171490
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge situat al carrer Sèquia,
20, 2n 3a.
Pressupost: 30.692,27 euros Impost ICIO: 1.224,62 euros.
Resolució 2018000016

17. Obra núm 20171819
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge unifamiliar al carrer Santa
Llúcia, 14-A.
Pressupost: 96.317,21 euros Impost ICIO: 3.843,06 euros.
Resolució 2018000017

18. Obra núm 20171689
Atorgar llicència d'obres per a adquació de nucli de sanitaris i aules de cos
central de la planta primera de la Casa de Cultura situada a la plaça Hospital, 6.
Pressupost: 210.679,26 euros Impost ICIO: 8.406,10 euros.
Resolució 2018000018

19. Obra núm 20171393
Atorgar llicència d'obres a Gesdip, SAU, per a construcció d'establiment
comercial al carrer Can Turon, 1.
Pressupost: 5.792.019,95 euros Impost ICIO: 225.888,78 euros.
Resolució 2018000019

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

20. Prorrogar el contracte de subministrament d'una aplicació online, en règim
d'arrendament amb cessió de dret d'ús, per a la venda d'entrades.
Resolució 2018000020

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
contracte objecte de pròrroga es va formalitzar el 5 de gener de 2016, per una
durada de dos anys, pel que el mateix finalitzava el 4 de gener de 2018 i per tant
és necessari que l'acord de pròrroga s'adopti el més aviat possible, atès que
l'òrgan competent és la Junta de Govern Local, es considera justificat declarar
d'urgència l'aprovació de l'acord de pròrroga del contracte de subministrament
d'una aplicació online, en règim d'arrendament amb cessió de dret d'ús, per a la
venda d'entrades.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
i cinc minuts de deu del matí.

