SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a quatre de maig 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 Glòria Plana i Yanes, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència les tinents d'alcalde Mª Àngels Planas i Crous 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 27 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 la regidora delegada d'Ocupació
1. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Hortinofre Fruits, SL i
l'Ajuntament de Girona per a l'adquisició d'experiència professional, en el marc
del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000555

2. Aprovar el conveni de col·laboració entre BIGAS ALSINA, SA i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000556

3. Aprovar el conveni de col·laboració entre SYSTEM BLOCK CYM, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000557

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I

COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà
4. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat 'La Sorellona' per la
millora d'una bassa natural en un bosc de Palau sacosta i la creació o
recuperació d'altres punts d'aigua adequats per a la reproducció d'amfibis.
Resolució 2018000558

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
5. Aprovar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació del servei de manteniment i treballs de
jardineria del parc de Sant Ponç - Fontajau.
Resolució 2018000559

6. Aprovar la convocatòria de procés selectiu per la contractació laboral temporal
d'un/a Enginyer de Camins, Canals i Ports, per prestar serveis a l'Àrea
d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000560

7. Aprovar les bases generals de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018
Resolució 2018000561

8. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball d'oficials conductors per a la brigada de transports i la unitat de
retirada de vehicles (grues).
Resolució 2018000562

9. Aprovar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació del servei de neteja i treballs de jardineria al
Parc de Domeny de Girona.
Resolució 2018000563

10. Aprovar la liquidació i la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o
assegurança de caució en el marc de la contractació del servei de manteniment
de jardineria dels parcs, jardins, i arbrat viari de les zones urbanes de Girona
(LOT 2).
Resolució 2018000564

11. Aprovar la liquidació i la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o
assegurança de caució en el marc de la contractació del servei de manteniment
de jardineria dels parcs, jardins, i arbrat viari de les zones urbanes de Girona
(LOT 1 i LOT 3).
Resolució 2018000565

12. Modificar el contracte de subministrament de tres turismes (de la mateixa marca i
model), transformats, condicionats i equipats per a ús policial.
Resolució 2018000566

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
13. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació turística
Resolució 2018000567

14. Aprovar el conveni regulador de la subvenció per a la celebració de
l'esdeveniment "Fòrum Gastronòmic Girona 2018", entre l'Ajuntament de Girona i
Fòrum Gastronòmic S.L.
Resolució 2018000568

15. Aprovar del conveni de mecenatge entre Friselva, SA i l'Ajuntament de Girona
per la 63a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2018000569

16. Aprovar l'acceptació de l'atorgament definitiu de la subvenció del Projecte
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Indústries Culturals i Creatives
de Girona i el seu entorn territorial, emmarcat en la RISC3CAT i en el Programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.
Resolució 2018000570

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
17. Obra núm 20171368
Atorgar llicència d'obres a la societat Jorofon, SL per a reforma d'edifici per a
hotel a plaça Catalunya, 23.
Pressupost: 1.185.137,00 euros Impost ICIO: 47.286,97 euros
Resolució 2018000571

18. Obra núm 20180278
Atorgar llicència d'obres a la societat Renta 4 Banco, SA per a reforma interior de
local per a oficina bancària a Gran Via Jaume I, 31 bxs. 2.
Pressupost: 92.098,90 euros Impost ICIO: 3.674,75 euros
Resolució 2018000572

19. Obra núm 20180308
Atorgar llicència d'obres a la societat Promociones y Construcciones Jupero, SLU
per a reforma interior d'habitatge a Gran Via Jaume I, 26 2n 2a.
Pressupost: 59.279,85 euros Impost ICIO: 2.365,27 euros
Resolució 2018000573

20. Obra núm 20160230
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a
instal·lació de nova línia L1 d'extracció de cafè soluble a la fàbrica Nestlé a
carretera Antiga d'Amer, 3 bxs.
Resolució 2018000574

21. Obra núm 20180508
Atorgar llicència d'obres a la societat Montiel, SA per a reforma i canvi d'ús de
dues oficines per a dos habitatges al carrer Saragossa, 34 bxs.
Pressupost: 123.933,11 euros Impost ICIO: 4.944,93 euros
Resolució 2018000575

22. Obra núm 20171859
Atorgar la modificació de llicència per a reforma interior d'habitatge al carrer
Àngel, 8.
Pressupost: 3.218,00 euros Impost ICIO: 128,40 euros
Resolució 2018000576

23. Aprovar el programa de contractació per obres i serveis d'un arquitecte tècnic/a i
d'un auxiliar administratiu/va.
Resolució 2018000577

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
24. Modificar el text del conveni entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa Grobelàstic
SA de donació d'un conjunt d'objectes procedents de la seva col·lecció.
Resolució 2018000578

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

