SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a setze de març 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, 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, 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, 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 9 de març d'enguany, 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. Conveni de col·laboració amb l'Associació d'Arxivers de Catalunya per a la
realització de les 15es Jornades Imatge i Recerca.
Resolució 2018000336

A proposta del regidor delegat de Joventut
2. Aprovar la convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats organitzades per
entitats ciutadanes en el marc del programa municipal de casals d'estiu 2018
Resolució 2018000337

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
3. Acceptar els termes de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu a l'Oficina
Municipal d'Habitatge de Girona per a l'any 2018.

Resolució 2018000338

4. Acceptar els termes de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Girona i l'Agència d'Habitatge de Catalunya, relatiu al programa
de mediació per al lloguer social d'habitatges per a l'any 2018.
Resolució 2018000339

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Institut
Montilivi per tal de potenciar la formació i la inserció laboral per millorar la
ocupabilitat de les persones.
Resolució 2018000340

6. Establir un conveni de col·laboració entre Werkhaus, SL SCS (Bauhaus), i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000341

7. Establir un conveni de col·laboració entre Global Alimentària Catalana, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000342

8. Concertar un conveni de col·laboració entre FNAC Espanya S.A. i l'Ajuntament
de Girona en el marc del programa Formació amb Compromís de Contractació
2017, exp. 17/ATCC2/353/0148921/INFORM
Resolució 2018000343

9. Concertar un conveni de col·laboració entre Adad L'Encant Girona, SLU (Roba
Amiga) i l'Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació amb
Compromís de Contractació 2017, exp. 17/ATCC2/353/0148921/INFORM
Resolució 2018000344

10. Concertar un conveni de col·laboració entre Zeeman Textil Super SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació amb Compromís de
Contractació 2017, exp. 17/ATCC2/353/0148921/INFORM
Resolució 2018000345

11. Concertar un conveni de col·laboració entre Calçats Giralt SA i l'Ajuntament de
Girona en el marc del programa Formació amb Compromís de Contractació
2017, exp. 17/ATCC2/353/0148921/INFORM
Resolució 2018000346

12. Establir un conveni de col·laboració entre Progust, SL i l'Ajuntament de Girona
en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000347

13. Establir un conveni de col·laboració entre Parker-Nova Massegur, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30
P-15-2017.
Resolució 2018000348

14. Concertar un conveni de col·laboració entre Kiabi Espanya KSCE S.A i
l'Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació amb Compromís de
Contractació 2017, exp. 17/ATCC2/353/0148921/INFORM
Resolució 2018000349

15. Establir un conveni de col·laboració per a la impartició de la formació entre la
Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000350

i
16. Concertar un conveni de col·laboració entre Hortinofre Fruits SCCL
l'Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació amb Compromís de
Contractació 2017, exp. 17ATCC2/353/0148921/INFORM
Resolució 2018000351

17. Establir un conveni de col·laboració per a la impartició de la formació entre el
Centre d'Estudis Adams Barcelona, S.A i l'Ajuntament de Girona en el marc del
Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018000352

18. Concertar un onveni de col·laboració entre Gemma Duch Fornells i l'Ajuntament
de Girona en el marc del programa Formació amb Compromís de Contractació
2017, exp. 17/ATCC2/353/0148921/INFORM
Resolució 2018000353

19. Conveni de col·laboració entre Carrefour S.A. i l'Ajuntament de Girona en el marc
del programa
Formació amb Compromís de Contractació 2017, exp.
17/ATCC2/353/0148921/INFORM
Resolució 2018000354

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
20. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Agility Club
Girona
Resolució 2018000355

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
21. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de l'obra mecànica d'electrificació: baixa,
mitja i alta tensió. Projecte d'urbanització del Pla de Baix de Domeny.
Resolució 2018000356

22. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la

borsa de treball d'educadors/es socials.
Resolució 2018000357

23. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball de controladors/es estacionament regulat via pública (zones
blaves)
Resolució 2018000358

24. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball de treballadors/es socials.
Resolució 2018000359

25. Desistiir del procediment de contractació del subministrament de formigó per la
Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Girona
Resolució 2018000360

26. Adjudicar el subministrament, per sistema de rènting, de tres turismes ( de la
mateixa marca i model) transformats, condicionats i equipats per a ús policial.
Resolució 2018000361

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
27. Obra núm 20171182
Atorgar llicència d'obres a la societat Cel Urbà, SL per a construcció edifici per a
residència assistida, local comercial i aparcament annex al carrer Poble Sahrauí,
2.
Pressupost: 4.550.001,10 euros Impost ICIO: 181.545,04 euros
Resolució 2018000362

28. Obra núm 20180079
Atorgar llicència d'obres per a reforma per a canvi d'ús de despatx a habitatge a
travessia Creu, 6 entl 3a.
Pressupost: 24.750,00 euros Impost ICIO: 987,53 euros
Resolució 2018000363

29. Obra núm 20180130
Atorgar llicència d'obres a la societat Sumar Serveis Pública Acció Social de
Catalunya, SL per a adequació interior d'un espai destinat a innovació i millora de
serveis socials al carrer Emili Grahit, 91.
Pressupost: 88.326,70 euros Impost ICIO: 3.524,24 euros
Resolució 2018000364

30. Obra núm 20171183
Atorgar llicència d'obres a la societat Burger King Spain, SL per a construcció
d'edifici per a establiment de restauració a l'avinguda Josep Tarradellas i Joan,
17.
Pressupost: 403.140,28 euros Impost ICIO: 16.085,30 euros
Resolució 2018000365

31. Rectificar l'error material de la descripció de l'acord d'atorgament llicència d'obres
al carrer Rutlla, 5

Resolució 2018000366

32. Rectificar l'error incorregut en l'adreça de la llicència d'obres atorgada al carrer
Tomàs Carreras i Artau 4
Resolució 2018000367

33. Obra núm 20180095
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Bastiments 9 per a
supressió de barreres arquitectòniques entrada edifici plurifamiliar al carrer
Bastiments, 9.
Pressupost: 53.550,21 euros Impost ICIO: 2.136,65 euros
Resolució 2018000368

34. Obra núm 20171652
Atorgar llicència d'obres a la societat Corte Príncipe, SL per a construcció
d'edifici plurifamiliar en cantonada de planta baixa i tres plantes pis per a 3
habitatges i 2 aparcaments al carrer Mossèn Baldiri i Reixac, 18.
Pressupost: 345.398,76 euros Impost ICIO: 13.781,41 euros
Resolució 2018000369

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
35. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Monestir de
Sant Daniel
Resolució 2018000370

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
36. Aprovar la llista cobradora de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana i rústica i el padró de l'Impost sobre vehices de tracció mecànica de l'any
2018
Resolució 2018000371

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 Servei de Gestió Tributària, atès que els padrons tributaris i el calendari de
cobrament dels tributs s'aproven en la primera Junta de Govern Local del mes de
març que sigui possible i vistes les dificultats i necessitat de fer diverses proves
per a la implementació del nou programa SIT de gestió tributària i recaptació, es
considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de diversos padrons fiscals de

l'any 2018.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
37. Atorgar llicència per a una activitat recreativa de caràcter extraordinari per a
l'esdeveniment anomenat "BLACK MUSIC PICNIC" que se celebrarà el dia 17 de
març de 2018 al Parc del Migdia de la ciutat de Girona
Resolució 2018000372

Pren la paraula el senyor Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat d'Urbanisme,
Activitats, Mobilitat i Via Pública , qui manifesta que d'acord amb l'informe emès
pel cap d'Urbanisme, atesa la celebració d'una activitat recreativa de caràcter
extraordinari prevista per el proper 17 de març de 2018 en motiu del "BLACK
MUSIC PICNIC", i que l'òrgan competent d'aprovació de la llicència d'activitat
recreativa és la Junta de Govern Local, es considera justificada la tramitació
d'urgència la llicència de l'esmentada activitat.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i vuit minuts del matí.

