SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a sis d'abril de dos mil divuit.
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 primer 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, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan
Alcalà i Quiñones i 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 vicesecretari general, Lluís Pau i Gratacós. 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 tinent d'alcalde, 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 27 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 del regidor delegat de Joventut
1. Aprovar la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva
destinades a entitats de lleure i entitats juvenils 2018
Resolució 2018000415

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
2. Aprovar l'annex 2 del 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 2018000416

3. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Consorci Girona, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000417

4. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre TEMPO FACILITY
SERVICES, SL i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp.

30P-15-2017.
Resolució 2018000418

5. Aprovar el conveni de col·laboració entre Parker-Nova Massegur, SL, i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000419

6. Aprovar el conveni de col·laboració entre Assessoria Laboral Imma Pol SLP i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000420

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre Aluplimat SLU i l'Ajuntament de Girona
en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018000421

A proposta del regidor delegat de la UMAT, Ciutat Intel·ligent i Relacions
Exteriors
8. Aprovar el programa per la redacció dels estudis necessaris per a la
determinació d'un Pacte Local d'Habitatge
Resolució 2018000422

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà
9. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Naturalista de Girona
Resolució 2018000423

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació per danys
per accident amb motocicleta (17-018A)
Resolució 2018000424

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (15-018A)
Resolució 2018000425

12. Concedir el termini de 15 dies naturals per la presentació de la correspoenent
documentació per la cessió del contracte d'obres de la Marquesina.
Resolució 2018000426

13. Renunciar a la celebració del contracte del subministrament i instal·lació de dos
ponts grua i d'una compactadora de residus, i la contractació conjunta de

redacció de projecte executiu i execució d'obra d'ampliació de la nau del fossat
dels residus a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà.
Resolució 2018000427

14. Iniciar els tràmits per reclamar per danys i perjudicis ocasionats per l'empresa
JESÚS GUTIÉRREZ SIERRA, contratista del contracte de subministrament de
322 arbres per a plantar a la ciutat de Girona
Resolució 2018000428

15. Prorrogar els serveis de gestió del centre d'informació juvenil de L'Estació Espai
Jove, pel període d'un any a partir del 16 de maig de 2018.
Resolució 2018000429

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
16. Aprovar la transmissió de titularitat parada núm. 68 dissabte al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2018000430

17. Aprovar el registre de proveïdors de materials necessaris per a la realització dels
muntatges florals de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2018000431

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
18. Obra núm 20171195
Atorgar llicència d'obres a la societat Santa Clara Building, SL per a rehabilitació
d'edifici per a canvi d'ús d'oficines per a onze habitatges, dos locals i disset
places d'aparcament al carrer Santa Clara, 11.
Pressupost: 2.257.280,38 euros Impost ICIO: 90.065,49 euros
Resolució 2018000432

19. Obra núm 20180042
Atorgar llicència d'obres a la societat Compartimento 21 BCN, SL per a enderroc
d'edificació al carrer Barcelona, 44-46.
Pressupost: 71.844,41 euros Impost ICIO: 2.866,59 euros
Resolució 2018000433

20. Obra núm 20180344
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Narcís Roca i
Farreras, 30.
Pressupost: 9.570,00 euros Impost ICIO: 381,84 euros
Resolució 2018000434

21. Obra núm 20161103
Atorgar la modificació de llicència per a construcció de dues naus industrials

destinades a magatzem, oficines i taller a la societat Finvergrup Girona, SL al
carrer Can Pau Birol, 10.
Pressupost: 824.133,24 euros Impost ICIO: 32.882,92 euros
Resolució 2018000435

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
22. Modificar les bonificacions i exempcions en les tarifes del transport públic de
Girona.
Resolució 2018000436

4. 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
23. Adjudicar la contractació d'un 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 del treball.
Resolució 2018000437

Pren la paraula la senyora alcaldessa, qui manifesta que d'acord amb el
contingut de l'informe emès per la tècnica de Contractació i Compres, atès que el
dia 27 de març de 2018, la Mesa de Contractació va acordar el compliment dels
requisits de capacitat i solvència mitjançant declaració responsable prevista a
l'art.146.4TRLCSP per part de l'empresa licitadora. Atès que de conformitat amb
l'article 151.3 TRLCSP, l'òrgan de contractació ha d'adjudicar el contracte dins
dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació, havent-se
superat ja a dia d'avui aquest termini, es considera justificat declarar d'urgència
l'adjudicació 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 del treball.
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior
24. Adjudicar els LOTS 1, 2 i 3 del servei d'atenció socioeducativa i lleure en els
espais joves de la ciutat de Girona.
Resolució 2018000438

Pren la paraula la senyora alcaldessa, qui manifesta que d'acord amb el
contingut de l'informe emès per la tècnica de Contractació i Compres, atès que
les empreses licitadores van presentar la documentació requerida dins el termini
establert. Atès que de conformitat amb l'article 151.3 TRLCSP, l'òrgan de
contractació ha d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació, havent-se superat ja a dia d'avui aquest termini, es
considera justificat declarar d'urgència l'adjudicació del servei d'atenció
socioeducativa i lleure en els espais joves de la ciutat de Girona.

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
25. Aprovar inicialment del projecte de rehabilitació de l'edifici de l'antic cinema
Modern
Resolució 2018000439

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, atès que el present projecte consta inclòs en la proposta de
resolució provisional emesa pel Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, de data 5 de setembre de 2017, de concessió de
subvencions als projectes emmarcats en l'Ordre GAH/95/2016. Atesos els
terminis de la tramitació administrativa, i amb l'objectiu de complir amb el
calendari previst per les actuacions dins el marc del Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, es considera justificada la tramitació d'urgència de
l'aprovació inicial del Projecte de Rehabilitació de l'edifici de l'antic Cinema
Modern.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i tretze minuts del matí.

