SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-cinc 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 de 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, Mª Àngels Planas i
Crous, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs 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 18 de maig 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'Hisenda i Règim Interior
1. Aprovar la modificació de la Comissió de Seguretat Corporativa.
Resolució 2018000667

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Fundació
Banc dels Aliments de les Comarques de Girona, el Comitè Local de Creu Roja
Espanyola a Girona i Càritas Diocesana de Girona, per gestionar el Centre de
Distribució d'Aliments de Girona, durant l'any 2018
Resolució 2018000668

3. Aprovar les bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva destinades a col·laborar en el transport
adaptat a la ciutat de Girona per a l'any 2018
Resolució 2018000669

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
4. Aprovar la convocatòria 2018 de les subvencions destinades a la contractació,
per part d'empreses i entitats, en el marc del programa Girona Actua.
Resolució 2018000670

5. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l'Ajuntament de Girona en el marc del programa Formació d'oferta en àrees
prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
(FOAP 2017), exp. 17/FOAP/362/0149654.
Resolució 2018000671

6. Aprovar el conveni de col·laboració entre Jardineria Girona 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 2018000672

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre Punt Verd Girona 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 2018000673

8. Aprovar el conveni de col·laboració entre Deco Jardí Les Plantes, 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 2018000674

9. Aprovar el conveni de col·laboració entre Xicu Jardiner 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 2018000675

10. Aprovar el conveni de col·laboració entre Colorful Shop SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000676

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
11. Requerir a l'empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SA, amb NIF
A60470127, perquè continuï prestant els serveis de manteniment de les
instal·lacions i sistemes tècnics instal·lats a les oficines municipals de la Plaça
del Vi i carrer Ciutadans, pel termini de quatre mesos a partir del dia 1 de juny de
2018, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte.
Resolució 2018000677

12. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball d'oficials per a la brigada de Cementiris.
Resolució 2018000678

13. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball de peons per a les brigades d'Obres i Cementiris.
Resolució 2018000679

14. Aprovar les bases de la convocatòria per a la tercera ampliació de la borsa de
treball d'oficials per a la brigada d'Enllumenat i Lampisteria
Resolució 2018000680

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per accident en bicicleta (26-018A)
Resolució 2018000681

16. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada de
la reclamació formulada per caiguda a la via pública (46-016A)
Resolució 2018000682

17. Estimar en part la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada
de reclamació formulada per caiguda a la via pública (80-016A)
Resolució 2018000683

18. Estimar en part la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada
de reclamció formulada per caiguda a la via pública (79-017A)
Resolució 2018000684

19. Prorrogar el contracte de subministrament de material d'obra per a les Brigades
Municipals de l'Ajuntament de Girona, pel període d'un any a partir de l'1 de juny
de 2018.
Resolució 2018000685

20. Adjudicar la contractació mixta del servei de manteniment dels sistemes de
climatització i d'aigua sanitària en els equipaments municipals i del
subministrament dels recanvis necessaris per a portar-lo a terme.
Resolució 2018000686

21. Fixar data per per dur a terme l'acte de recepció formal de les obres de
construcció del Pavelló esportiu PAV-2 FASE 1 a l'escola Cassià Costal.
Resolució 2018000687

22. Adjudicar els serveis de teleassistència per a persones majors de 65 anys i
persones en situació de dependència, que visquin soles o amb altres persones
grans, a la ciutat de Girona
Resolució 2018000688

23. Adjudicar la contractació del servei de formació en els Espais Internet de les
biblioteques municipals de Girona.
Resolució 2018000689

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
24. Autoritzar el canvi d'activitat parada núm.174 Mercat de Marxats Ribes del
Ter/Devesa.
Resolució 2018000690

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
25. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat de
Girona per a la realització de les activitats educatives "Girobótica" i "Tecnorepte".
Resolució 2018000691

26. Aprovar un conveni de col·laboració específica entre Fundació Bancària la Caixa
i Ajuntament de Girona per a l'organització de l'activitat educativa "Aprendre a
l'hort de l'escola".
Resolució 2018000692

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
27. Requerir l'aportació del projecte reparcel•lació econòmica de la UA 29 Puig de
Montilivi, per a la formalització de la cessió de vials i zones verdes incloses dins
l'esmentada Unitat d'Actuació.
Resolució 2018000693

28. Obra núm 20180077
Atorgar llicència d'obres a la Diputació de Girona per a condicionament de local
com a oficines i local estada xofers parc mòbil al carrer Figuerola, 51, bxs.
Pressupost: 40.119,47 euros Impost ICIO: 1.600,77 euros
Resolució 2018000694

29. Obra núm 20180389
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior de local al carrer Barcelona, 2, 2n
2a.
Pressupost: 61.126,67 euros Impost ICIO: 2.438,95 euros
Resolució 2018000695

30. Obra núm 20171898
Atorgar llicència d'obres per a reforma parcial d'edifici al carrer Ballesteries, 31.
Pressupost: 140.000,00 euros Impost ICIO: 5.586,00 euros
Resolució 2018000696

31. Obra núm 20171566
Atorgar llicència d'obres a la societat Precat Rehabilitacions, SL per a reforma i
ampliació d'edifici a ronda Ferran Puig, 12.

Pressupost: 601.889,74 euros Impost ICIO: 24.015,40 euros
Resolució 2018000697

32. Obra núm 20180511
Atorgar llicència d'obres la Departament d'Ensenyament per a instal·lació
d'ascensor a l'INS Narcís Xifra a pg. Sant Joan Bosco, 1.
Pressupost: 65.287,65 euros Impost ICIO: 2.604,98 euros
Resolució 2018000698

33. Aprovar la transmissió de la llicència de taxi número 13.
Resolució 2018000699

34. Aprovar la transmissió de la llicència de taxi número 9.
Resolució 2018000700

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
35. Atorgar mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa
prevista en el pressupost municipal a nom d'Associació de Música Moderna de
Girona
Resolució 2018000701

36. Atorgar una subvenció a Pistatxo Produccions, SL , per a la realització del
Festivalot. Festival de Música en Familia de Girona
Resolució 2018000702

37. Aprovar la convocatòria, per a l'any 2018, per subvencionar un projecte
d'indústries culturals i creatives en el barri de Sant Narcís.
Resolució 2018000703

38. Aprovar el conveni de col·laboració empresarial amb activitats d'interès general
amb La Fundació Banc de Sabadell per el sosteniment de l'activitat del Bòlit,
Centre d'Art Contemporani. Girona 2018.
Resolució 2018000704

39. Aprovar la convocatòria per a la concessió de dues beques per a la creació
artística fruit de l'intercanvi amb La Chambre Blanche (Québec) i el projecte
Rad'Art (Itàlia)
Resolució 2018000705

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.

