SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-sis de gener de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i tres 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, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vázquez.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, la regidora Eva Palau i Gil i el
regidor Narcís Sastre i Fulcarà.
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 19 de gener d'enguany (expedient
núm. 2018001118), 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 l'alcaldessa
1. Acceptar la donació amb cessió dels drets d'explotació del fons Ferran Rahola i
Auguet.
Resolució 2018000069

2. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a l'Associació LiberPress, destinada a la celebració dels Premis
LiberPress 2017.
Resolució 2018000070

3. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a la Fundació Servei Gironi de Pedagogia Social SER.GI, destinada a
l'edició del llibre "Antics i nous reptes de l'educació social" que recull els
continguts de la Jornada sobre els 30 anys de l'inici de l'Escola d'Educadors
Especialitzats de comarques gironines.

Resolució 2018000071

4. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a l'Associació Multicapacitats, destinada a la celebració del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Resolució 2018000072

5. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a l'AMPA de l'Institut Jaume Vicens Vives, destinada a l'edició del llibre
del 175è aniversari dels estudis de batxillerat a Girona.
Resolució 2018000073

A proposta del regidor delegat de Joventut
6. Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, l'Institut
Montilivi i l'Associació Mundus per a la gestió de beques Erasmus+.
Resolució 2018000074

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
7. Prorrogar l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'entitat membre del Consell de Cohesió i Serveis Socials, Obra Social Comunitat
de Bellvitge (Fundació OSCOBE), pel desenvolupament del projecte Àmbar, de
salut emocional per persones aturades.
Resolució 2018000075

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
8. Establir un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Girona,
per promoure i impulsar la formació professional en el sector de la construcció
que imparteix l'Institut Santa Eugènia de Girona.
Resolució 2018000076

9. Establir un conveni de col·laboració entre Lloguers del Ter, SLU i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000077

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
10. Revisió de costos del conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de
gestió comuna amb l'Ajuntament de Sarrià de Ter.
Resolució 2018000078

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
11. Iniciar expedient de reponsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda dins del recinte del mercat d'abastaments (104-017A).
Resolució 2018000079

12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per accident amb motocicleta (81-017A).
Resolució 2018000080

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (1-018A).
Resolució 2018000081

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per danys a vehicle (97-017A).
Resolució 2018000082

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació per rotura
de les ulleres durant la cavalcada de reis 2018 (3-018A).
Resolució 2018000083

16. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
caiguda a la via pública (67-016A).
Resolució 2018000084

17. Declarar caducat l'expedient de resolució contracte obres d'urbanització del
carrer Migdia, carrer d'Ultònia i plaça Calvet i Rubalcaba des del carrer de la
Creu fins l'Avinguda Jaume I, iniciat per Decret de l'Alcaldia de 27 d'agost del
2015, i liquidació del contracte.
Resolució 2018000085

18. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del subministrament de
formigó per a la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000086

19. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels serveis d'assistència tècnica per a
la prestació de les operacions de demanda i d'un auxiliar de serveis pel Centre
Coordinador d'Emergències de Girona fins a nova formalització.
Resolució 2018000087

20. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació del subministrament de 366 arbres per
plantar a la ciutat de Girona.
Resolució 2018000088

21. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa dels serveis de les
Òperes Don Carlo i Cavalleria Rusticana / Pagliacci, i aprovar el plec de
clàusules regulador del contracte.
Resolució 2018000089

22. Prorrogar el termini d'execució de les obres de reforma del pati de l'Escola
Eiximenis.
Resolució 2018000090

23. Aixecar la suspensió de l'inici d'execució de les obres de construcció de la
marquesina transversal dins del projecte de marquesines de l'Estació Central.
Resolució 2018000091

24. Nomenar nova tècnica per assumir la direcció d'execució material i la coordinació
de seguretat i salut per dur a terme les obres d'urbanització de la pujada al carrer
del Pi i entorn.
Resolució 2018000092

25. Nomenar nova tècnica per assumir la direcció d'execució material i la coordinació
de seguretat i salut per dur a terme les obres de construcció del Pavelló esportiu
PAV-2 FASE 1 a l'escola Cassià Costal.
Resolució 2018000093

26. Suspendre el procediment de licitació del servei de prevenció aliè per a la
prestació dels serveis que corresponen al desenvolupament de les disciplines
preventives de Seguretat en el treball i Medicina en el treball a l'Ajuntament de
Girona.
Resolució 2018000094

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
27. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat
de Girona per al desenvolupament de Masters Tesis sobre la ciutat de Girona.
Resolució 2018000095

28. Aprovar la convocatòria per a la inscripció al registre de proveïdors de materials
necessaris per a la realització dels muntatges florals de "Girona, Temps de
Flors".
Resolució 2018000096

29. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació, pel disseny de les casetes o parades
de venda en el domini públic per part dels alumnes del Màster de Bioconstrucció i
Ecoarquitectura.
Resolució 2018000097

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
30. Aprovar la resolució de la convocatòria "Igualtat d’oportunitats" adreçada a
centres educatius de la ciutat de Girona pel curs 2017-2018.
Resolució 2018000098

31. Aprovar la resolució de la convocatòria "Activa el teu pati" adreçada els centres
públics d'educació infantil i primària i d'educació especial de la ciutat de Girona,
curs 2017-18.
Resolució 2018000099

32. Aprovar la resolució de la convocatòria "Activa el teu Projecte" adreçada als
centres d'educació infantil, de primària, de secundària, i educació especial,
públics i concertats, de la ciutat de Girona, pel curs 2017-18.
Resolució 2018000100

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
33. Aprovar el conveni urbanístic subscrit per Gesdomus, SL, per la cessió de
terrenys afectats a vialitat, i acceptació de l'esmentada cessió.
Resolució 2018000101

34. Donar per extingit el contracte de lloguer del local situat a la Plaça Europa, 2,
baixos, 2, destinat a oficina d'informació de les obres del TAV.
Resolució 2018000102

35. Obra núm 20170992
Atorgar llicència d'obres a la societat Self Storage Metrecubic 2006, SL per a
adequació de nau industrial per a ús de lloguer de trasters al carrer Alacant, 10.
Pressupost: 113.366,94 euros Impost ICIO: 4.523,34 euros.
Resolució 2018000103

36. Obra núm 20170879
Atorgar la transmissió de llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús d'habitatge a
oficina a Gran Via Jaume I, 37 7è 1a a la societat Cebarisa, SL.
Resolució 2018000104

37. Obra núm 20171775
Atorgar llicència d'obres a la societat Targobank, SA per a reforma interior de
local per a oficina bancària a plaça Miquel Coll i Alentorn, 1 bxs. 1.
Pressupost: 145.967,93 euros Impost ICIO: 5.824,12 euros
Resolució 2018000105

38. Acceptar la sol·licitud de renúncia a la llicència urbanística per rehabilitació de
l'edificació en sòl no urbanitzable "Can Ros" per a habitatge unifamiliar a
disseminat Sant Daniel, 94.
Resolució 2018000106

39. Obra núm 20171846
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Nou, 12 pr. 2.
Pressupost: 56.260,25 euros Impost ICIO: 2.244,78 euros
Resolució 2018000107

40. Obra núm 20171030
Atorgar llicència d'obres a la societat Corpedificacions, SL per a construcció

d'edifici plurifamiliar per a 16 habitatges, local comercial i aparcaments al carrer
Joan Maragall, 29.
Pressupost: 3.960.999,11 euros Impost ICIO: 158.043,86 euros
Resolució 2018000108

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
41. Establir un conveni de col.laboració amb l'Associació Gironina Recreació
Miquelets per a la cessió d'ús d'un espai de l'equipament cultural Mas Abella.
Resolució 2018000109

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
42. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "Aurora Bertrana i Salazar" i
"Rafael Masó arqueòleg".
Resolució 2018000110

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

