SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-set d'abril de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i cinc 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 del 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 Mª Àngels Planas i Crous, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència les tinents d'alcalde Glòria Plana i Yanes i 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 20 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 regulador d'atorgament de subvenció per a concessió directa
a Caritas Diocesana de Girona, destinada a l'organització de la 9a edició de
dansa solidària DANSEM.
Resolució 2018000510

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre Asilo Hermanitas de los Pobres i
l'Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació d'oferta en àrees
prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
(FOAP 17), exp. 17/FOAP/362/0149654
Resolució 2018000511

3. Aprovar el conveni de col·laboració entre Fundació Privada Mifas (Residència) i

l'Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació d'oferta en àrees
prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
(FOAP 17), exp. 17/FOAP/362/0149654
Resolució 2018000512

4. Aprovar el conveni de col·laboració entre Fundació Privada Llars de la Amistat Llar Oxalis i l'Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació d'oferta
en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades (FOAP 17), exp. 17/FOAP/362/0149654
Resolució 2018000513

5. Aprovar el conveni de col·laboració entre Fundació Privada Mifas (Taller
Ocupacional) i l'Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació
d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades (FOAP 17), exp. 17/FOAP/362/0149654
Resolució 2018000514

6. Aprovar el conveni de col·laboració entre Departament de treball, afers socials i
família (Residència Puig d'en Roca) i l'Ajuntament de Girona en el marc del
programa Formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a
persones treballadores desocupades (FOAP 17), exp. 17/FOAP/362/0149654
Resolució 2018000515

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’empresa BON PREU SAU i
l’Ajuntament de Girona
Resolució 2018000516

8. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Werkhaus, SL SCS
(Bauhaus) i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P15-2017.
Resolució 2018000517

9. Aprovar el conveni de formació entre Actividades Formativas Empresariales, S.L.
i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000518

10. Aprovar el conveni de col·laboració entre Actividades Formativas Empresariales,
SL i l'Ajuntament de Girona per a la impartició de la formació en el marc del
Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018000519

11. Aprovar el conveni de col·laboració entre OHL SERVICIOS INGESAN, SA i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000520

12. Aprovar el conveni de col·laboració entre OHL SERVICIOS INGESAN SA, i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000521

13. Aprovare el conveni de col·laboració entre Àngel Masnou Estragues i

l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000522

14. Aprovar el conveni de col·laboració entre UNICORN TMT, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000523

15. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’empresa Residencias Aidar SL i
l’Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació d'oferta en àrees
prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
(FOAP 17), exp. 17/FOAP/362/0149654
Resolució 2018000524

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
16. Aprovació de les bases reguladores de les condicions d'adjudicació, instal·lació i
sistema de gestió de les parades de venda de menjars i begudes a La Copa
durant les Fires de Sant Narcís 2018 a entitats de la ciutat de Girona.
Resolució 2018000525

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
17. Acceptar la renuncia a reclamació de responsabilitat patrimonial formulada (15017A)
Resolució 2018000526

18. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de caiguda a la via pública
(19-018A)
Resolució 2018000527

19. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació per danys a
immoble (20-018A)
Resolució 2018000528

20. Estimar parcialment la petició d'indemnització derivada de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública, d'acord amb el dictamen emès per la
Comissió Jurídica Assessora
Resolució 2018000529

21. Imposar les penalitats per incompliment per demora, imputable al contractista,
del contracte de subministrament de sabates i botes per a la Policia Municipal.
Resolució 2018000530

A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior
22. Declarar desert el procediment per la contractació del servei de control de

qualitat dels manteniments i treballs de jardineria i arbrat urbà a la ciutat de
Girona.
Resolució 2018000531

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
23. 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 complementàries a les
d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla.
Resolució 2018000532

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
24. Aquesta proposta queda damunt la taula per indicació de qui presideix, senyor
Eduard Berloso i Ferrer, per una posterior revisió.
Autoritzar el canvi de titularitat de la parada número 6 del Mercat de Majoristes
de Fruites i Verdures (Mercagirona)
25. Atorgar la baixa de llicència d'ocupació a l'exterior del Mercat Municipal
d'Abastaments.
Resolució 2018000533

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
26. Aprovar les bases generals del programa de subvencions adreçades als centres
educatius de la ciutat de Girona
Resolució 2018000534

27. Resoldre la convocatòria 2018 adreçada a les escoles bressol privades de la
ciutat de Girona, per a l'establiment de convenis de col·laboració per a
l'escolarització d'infants de 0-3 anys de l'Ajuntament de Girona
Resolució 2018000535

28. Aprovar un conveni de col·laboració específica entre Universitat de Girona i
Ajuntament de Girona per a l'organització de l'activitat "GEOLODIA"
Resolució 2018000536

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
29. Obra núm 20180189
Atorgar llicència d'obres a la societat Borda Tona, SL per a construcció de dues
piscines a pujada Sant Domènec, 13.

Pressupost: 12.204,68 euros Impost ICIO: 486,97 euros
Resolució 2018000537

30. Obra núm 20180257
Atorgar llicència d'obres a Pares Sabria, CB per a reforma i canvi d'ús de dos
locals per a un habitatge dúplex a rambla Llibertat, 41, 1r.
Pressupost: 37.576,19 euros Impost ICIO: 1.499,29 euros
Resolució 2018000538

31. Obra núm 20180452
Atorgar llicència d'obres a la societat MJAN3, SL per a reforma i remunta d'edifici
plurifamiliar per a vuit habitatges i dos locals al carrer Barca, 34.
Pressupost: 646.212,62 euros Impost ICIO: 25.783,88 euros
Resolució 2018000539

32. Obra núm 20180500
Atorgar llicència d'obres al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per a substitució de coberta a l'escola Dalmau Carles al carrer Taga,
1.
Pressupost: 237.649,47 euros Impost ICIO: 9.482,21 euros
Resolució 2018000540

33. Obra núm 20180421
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Cavallers, 10.
Pressupost: 9.232,82 euros Impost ICIO: 368,39 euros
Resolució 2018000541

34. Obra núm 20170884
Atorgar llicència d'obres a la societat Inmocriteria Caixa, SA per a construcció
d'edifici plurifamiliar tester entre mitgeres per a 12 habitatges al carrer Joaquim
Vayreda, 58.
Pressupost: 1.186.259,76 euros Impost ICIO: 47.331,76 euros
Resolució 2018000542

35. Obra núm 20170570
Acceptar la sol·licitud de renúncia a la llicència d'obres atorgada a la societat MJAN 3, SL per a reforma i remunta d'edifici per a 3 habitatges, 2 locals i 3 places
d'aparcament al carrer Barca, 34.
Resolució 2018000543

36. Obra núm 20180246
Atorgar llicència d'obres a la Fundació Drissa per a adequació interior de local
comercial per a fruiteria amb degustació al carrer Ciutadans, 11.
Pressupost: 49.381,79 euros Impost ICIO: 1.970,33 euros
Resolució 2018000544

37. Atorgar la transmissió de llicència urbanística per a construcció d'edifici
plurifamiliar per a 16 habitatges, local comercial i aparcaments al carrer Joan
Maragall, 29.
Resolució 2018000545

38. Obra núm.20180528
Atorgar llicència d'obres a la societat Buildingcenter, SAU per a la segregació i
cessió gratuïta dels terrenys destinats a ús públic CR SANTIAGO 11 i SANT
ISIDRE 10
Resolució 2018000546

39. Atorgar llicència per a activitat recreativa de caràcter extraordinari per a
l'esdeveniment "SHOPP OUT" que se celebrarà els dies 3, 4, 5 i 6 de maig de
2018 al carrer Indústria núm. 22-24
Resolució 2018000547

40. 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 celebrarà els dies 27, 28 i 30 d'abril a les escales
de la Catedral de Girona
Resolució 2018000548

41. Aprovar inicialment el projecte per a la coberta a la Plaça Miquel de Palol.
Resolució 2018000549

42. Corregir les errades materials que consten el pressupost del projecte i en l'acord
d'aprovació inicial del projecte de reforma dels vestidors i espais vinculats de la
Comissiaria de la Policia Local
Resolució 2018000550

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
43. Atorgar mitjançant procediment de concesió directa, la subvenció nominativa
prevista en el pressupost municipal d'enguany a nom de l'Associació Inund'Art.
Resolució 2018000551

44. Atorgar mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa
prevista en el pressupost municipal d'enguany a nom de De-De-Ema Visual, SL
Resolució 2018000552

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
45. Prorrogar el servei de Mútua per cobrir les contingències d'accidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social
Resolució 2018000553

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

28 d'abril de 2017 es va prorrogar fins a 30 d'abril de 2018, el servei de Mútua
per cobrir les contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social concertat amb MUTUAL MIDAL CYCLOPS, MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. Atesos els antecedents i que l'òrgan competent per
adoptar una resolució de pròrroga és la Junta de Govern Local d'acord amb el
Decret de l'Alcaldia de 13 de març de 2018, es considera justificat declarar la
urgència la proposta d'acord de pròrroga del servei de Mútua per cobrir les
contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social per una anualitat, que comprèn el període d'1 de maig de 2018 a 30 d'abril
de 2019.
46. Convocatòria del procés selectiu per a la creació de borsa de treball de tècnics
superiors
Resolució 2018000554

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 es el
produirà una baixa d'un/a tècnic/a de la categoria A1 al Servei amb efectes
gairebé immediats, i amb la finalitat que es pugui cobrir la plaça amb urgència, i
d'altres situacions que es puguin produir en moments futurs, es declara
justificada la urgència de la necessitat de que es creï amb caràcter immediat per
part de l'Ajuntament una borsa de tècnics superiors A1, per cobrir substitucions i
vacants que puguin produir-se de forma sobtada, amb la finalitat de no perjudicar
el servei.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
i set minuts de deu del matí.

