SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint 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 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, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinent d'alcalde Glòria Plana i Yanes.
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 13 d'abril 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. Aprovar el conveni de cessió dels drets d'explotació del fons Ferran i Maria
Teresa Forns i Navarro.
Resolució 2018000474

2. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Amatller per a la cessió en
règim de comodat de negatius i còpies fotogràfiques de Valentí Fargnoli i
l'establiment de les condicions de digitalització i d'explotació de les imatges.
Resolució 2018000475

A proposta del regidor delegat de Joventut
3. Resoldre la convocatòria d'avantprojectes del Programa municipal de casals
d'estiu 2018
Resolució 2018000476

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
4. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori de l'alumnat del sector est de la ciutat de Girona, durant el curs
2017/2018.
Resolució 2018000477

5. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent gran de
la ciutat de Girona per a l'any 2018.
Resolució 2018000478

6. Anul·lar el Taller d'Entrenament de la Memòria (a partir de 65 anys) del Centre
Cívic Pla de Palau que no es pot realitzar per falta d'inscripcions i retorn a la
partida de la reserva corresponent.
Resolució 2018000479

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
7. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Progust, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000480

8. Aprovar el conveni de col·laboració entre Catalunya Módulos, S.L., i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000481

9. Aprovar l'annex 3 del conveni de col·laboració entre TEMPO FACILITY
SERVICES, S.L. i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp.
30P-15-2017.
Resolució 2018000482

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació
10. Aprovar les bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a
projectes de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la
ciutat de Girona.
Resolució 2018000483

11. Requerir el reintegrament de la subvenció atorgada a l'Associació socio-cultural
Casumai per al projecte Fòrum econòmic i cultural CATACASA.
Resolució 2018000484

12. Ampliar la vigència del 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.
Resolució 2018000485

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
13. Aprovar el conveni de col·laboració per a la contractació conjunta d'una
plataforma de contractació electrònica.
Resolució 2018000486

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública 16-018A)
Resolució 2018000487

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública
Resolució 2018000488

16. Adjudicar els serveis per a la redacció del projecte d'urbanització de la cruïlla
formada pels carrers Torre de Malla, Aragó i el Camí Vell de Fornells i altres
documents tècnics complementaris
Resolució 2018000489

17. Adjudicar el contracte del servei d'hostes i hostesses amb motiu de la celebració
de la 63A edició "Girona, temps de flors 2018"
Resolució 2018000490

18. Prorrogar el contracte d'obres de construcció del Pavelló esportiu PAV-2 FASE 1
a l'escola Cassià Costal de Girona.
Resolució 2018000491

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
19. Aprovar la transmissió de titularitat parades núm. 42 dimarts i núm.42 dissabte al
mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2018000492

20. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació, per desenvolupar la beca als guanyadors del concurs del
disseny de les casetes o parades de venda en el domini públic per part dels
alumnes del Màster de Bioconstrucció i Ecoarquitectura
Resolució 2018000493

21. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Denominació
d'Origen Empordà i l'Associació de Bars i Restaurants de la Plaça de la
Independència en motiu de la 6a edició de la Fira Tocs de Vi de l'Empordà, Tast
de vins de la DO Empordà i tapes de Girona 2018.

Resolució 2018000494

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
22. Aprovar la convocatòria 2018 de la Beca Girona Premi d'Europa.
Resolució 2018000495

23. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria
esportiva.
Resolució 2018000496

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
24. Aprovar inicialment el Projecte de Reforma dels vestidors i espais vinculats de la
Comissaria de Policia Local.
Resolució 2018000497

25. Obra núm 20171844
Atorgar llicència d'obres a la societat Via Celere Desarrollos Inmobiliarios, SA per
a instal·lació d'oficines de venta promoció habitatges al carrer Roberto Bolaño
Ávalos, 14.
Pressupost: 280.397,80 euros Impost ICIO: 11.187,87 euros
Resolució 2018000498

26. Obra núm 20171766
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a disseminat
Campdorà, 69.
Pressupost: 67.305,00 euros Impost ICIO: 2.685,47 euros
Resolució 2018000499

27. Obra núm 20180265
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local a habitatge al carrer
Juli Garreta, 15, 3r A.
Pressupost: 31.516,48 euros Impost ICIO: 1.257,51 euros
Resolució 2018000500

28. Obra núm 20171861
Atorgar llicència d'obres a la societat Immocerverí, SL per a instal·lació d'un
ascensor, reforma de façana i modernització interior d'habitatges al carrer
Cerverí, 14.
Pressupost: 273.884,31 euros Impost ICIO: 10.927,98 euros
Resolució 2018000501

29. Obra núm 20180279
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar al carrer
Puigsacalm, 49.
Pressupost: 35.500,00 euros Impost ICIO: 1.416,45 euros

Resolució 2018000502

30. Obra núm 20170088
Modificar la llicència d'obres atorgada a la societat Pujol Projecte de disseny, SL
al carrer Sant Josep, 11.
Resolució 2018000503

31. Obra núm 20171744
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a construcció
d'edifici per a caldera de valorització energètica a carretera Antiga d'Amer, 3.
Pressupost: 820.854,00 euros Impost ICIO: 32.752,07 euros
Resolució 2018000504

32. Atorgar llicència per a una activitat recreativa musical de caràcter extraordinari
per a la realització de diversos concerts en el marc de l'esdeveniment anomenat
"FESTIVAL STRENES" que se celebraran els dies 20 i 21 d'abril de 2018 a la
plaça Catalunya de la ciutat de Girona
Resolució 2018000505

33. Aprovar inicialment el projecte de les obres de millora de la pavimentació de
diversos carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2018.
Resolució 2018000506

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
34. Atorgar una subvenció a l'Institut d'Estudis Gironins per al finançament de les
activitats realitzades i programades durant el bienni 2017-2018 i el funcionament
de l'entitat.
Resolució 2018000507

35. Atorgar una subvenció a Pascual Arts Music, SLU, per a la realització del Festival
Strenes.
Resolució 2018000508

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
36. Adjudicació del contracte de serveis de manteniment i suport de les llicències
d'oracle de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000509

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, atès que en data
29 de març es va requerir la documentació, d'acord amb l'article 151.2 TRLCSP,
a l'empresa licitadora prèvia a l'adjudicació del contracte. Atès que l'empresa
ORACLE IBERICA, SRL va presentar la documentació sol·licitada dins el termini

establert, en concret el dia 17 d'abril de 2018. 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, es considera
justificat declarar la urgència d'adjudicació del contracte als efectes de donar
compliment als terminis d'actuació establerts i en atenció a l'objecte del
contracte, com són els serveis de manteniment i suport de les llicències d'oracle
de l'Ajuntament de Girona.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i quatre minuts del matí.

