SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a u de juny 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 l'alcaldessa presidenta Marta Madrenas i
Mir, i trobant-se presents els tinents i tinentes d'alcalde Eduard Berloso i Ferrer,
Glòria Plana i Yanes, Mª Àngels Planas i Crous i Joan Alcalà i Quiñones.
Excusa la seva absència el tinent d'alcalde Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors 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 25 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'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, Creu Roja
Espanyola a Girona, Càritas Diocesana de Girona i la Fundació Servei Gironí de
Pedagogia Social (Fundació SER.GI), per a la realització de la formació del
Mòdul C per obtenir els certificats d'acollida, destinat a persones nouvingudes,
per a l'any 2018.
Resolució 2018000706

2. Aprovar la programació d'estiu 2018 de la Xarxa de Centres Cívics.
Resolució 2018000707

3. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
MIFAS per a la gestió dels ajuts tècnics i de les adaptacions de seguretat i
arranjaments de la llar, adreçats a persones majors de 64 anys depenents o
menors de 64 anys, que temporalment o permanentment, es trobin en situacions
de dependència, per a l'any 2018.
Resolució 2018000708

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
4. Aprovar el conveni de col·laboració entre Raymar Solutions, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000709

5. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Restaurant
Duplex SL en el marc del programa Treball als Barris, exp. GTB-077/17.
Resolució 2018000710

i
6. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Manuel Fuentes Pumarola
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 2018000711

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre L'Art de la Croqueta, SL i l'Ajuntament
de Girona per a la contractació de persones amb especials dificultats d'inserció,
amb la finalitat de fomentar i desenvolupar l'economia i l'ocupació, en el marc del
Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua 2018.
Resolució 2018000712

8. Aprovar el conveni de col·laboració entre Teresa Palomo Pérez (Bernina Girona)
i l'Ajuntament de Girona per a la contractació de persones amb especials
dificultats d'inserció, amb la finalitat de fomentar i desenvolupar l'economia i
l'ocupació, en el marc del Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua 2018.
Resolució 2018000713

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
9. Aprovar la prestació econòmica a favor del Consell Comarcal del Gironès per a
l'exercici 2018, corresponent al servei d'explotació de la deixalleria comarcal de
Sarrià de Ter i l'atenció a l'usuari a les dues deixalleries mòbils de Girona, segons
conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 27 de gener de 2017
Resolució 2018000714

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
10. Requerir a la UTE "FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU I GUSTÀRIA, SOCIETAT
COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES LLEI
18/1982 NÚMERO 1", amb NIF núm. U-55204861, perquè continuï prestant els
serveis de repartiment d'àpats a domicili adreçat a persones majors de 64 anys i
persones dependents que visquin a Girona i el servei de menjador per a la gent
gran a la ciutat de Girona, pel termini de sis mesos a partir del dia 5 de juny de
2018, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte.

Resolució 2018000715

11. Aprovar la convocatòria de procés selectiu per al nomenament de dos/dues
funcionaris/ries interins/nes per l'execució del programa del Pacte Local
d'Habitatge - Unitat Municipal d'Anàlisis Territorial
Resolució 2018000716

12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per lesions (25-018M).
Resolució 2018000717

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (27-018A)
Resolució 2018000718

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formujlada
per danys a vehicle (28-018M)
Resolució 2018000719

15. Estimar en part els recursos de reposició interposats sobre petició
d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de reclamació formulada
(28-016A)
Resolució 2018000720

16. Prorrogar el contracte del concurs de projectes dels serveis d'arquitectura
relacionats amb el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del nou
Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona
Resolució 2018000721

17. Abonanar a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions
corresponents al quatrimistre novembre 2017 - febrer 2018.
Resolució 2018000722

18. Abonar a la UTE SOCIAL NETEJA GIRONA de l'import del 8% de les
facturacions corresponents al quatrimistre novembre 2017 - febrer 2018.
Resolució 2018000723

19. Imposar les penalitats per incompliment per demora, imputable al contractista, del
contracte de subministrament de sabates i botes per a la Policia Municipal (Lot
1).
Resolució 2018000724

20. Adjudicar la contractació mixta del subministrament i instal·lació d'un equip de
generació d'energia renovable, el subministrament d'energia renovable (a partir
de biomassa) i manteniment per a la millora de l'eficiència energètica i reducció
d'emissions al CEIP Carme Auguet de Girona.
Resolució 2018000725

21. Rectificar l'error material en la determinació de l'IVA en l'adjudicació de l'acord
de Junta de Govern Local de 18 de maig de 2018 pel subministrament, per
sistema de rènting, d'una furgoneta mixta extrallarga, transformada, condicionada
i equipada, per a ús policial.

Resolució 2018000726

22. Adjudicar el subministrament de dos vehicles per als serveis de Mobilitat i via
pública de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000727

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
23. Autoritzar l'ampliació de la tipologia de productes permesos per a la venda a les
parades núm.27 i dimarts i núm.27 dissabte Mercat Marxants Ribes del
Ter/Devesa
Resolució 2018000728

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
24. Obra núm 20180506
Atorgar llicència urbanística per a divisió horitzontal a plaça Lledoners, 8.
Resolució 2018000729

25. Obra núm 20180513
Atorgar llicència d'obres per a reforma i divisió d'un habitatge per a dos
habitatges al carrer Olles, 1, 3r 1a.
Pressupost: 5.566,62 euros Impost ICIO: 222,11 euros
Resolució 2018000730

26. Obra núm 20161134
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a Germans Ordoñez, CB per a rehabilitació
d'edifici per a tres habitatges al carrer Ballesteries, 2, bxs.
Resolució 2018000731

27. Obra núm 20180680
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Can Sureda, 46.
Pressupost: 8.500,00 euros Impost ICIO: 339,15 euros
Resolució 2018000732

28. Obra núm 20180683
Atorgar llicència d'obres a la societat Inversiones Miresto, SL per a reforma
interior de dos habitatges situats en planta primera al carrer Joan Maragall, 22.
Pressupost: 54.750,00 euros Impost ICIO: 2.184,53 euros
Resolució 2018000733

29. Obra núm 20170436
Atorgar la modificació de llicència formulada per a reforma i ampliació d'habitatge
al carrer Enderrocdes, 16, bxs.
Resolució 2018000734

30. Obra núm 2017103

Rectificar l'error incorregut en la superfície construïda sobre rasant en la llicència
d'obres atorgada a la societat Corp Great Agreement, SL per a construcció
d'edifici plurifamiliar al carrer Joan Maragall, 29.
Resolució 2018000735

31. Declarar la caducitat de la llicència urbanística atorgada per a reforma i divisió
d'un habitatge en dos habitatges.
Resolució 2018000736

32. Retornar l'aval en relació a la llicència urbanística per a construcció de dos
edificis plurifamiliars al carrer Oriol Martorell i Codina, 32
Resolució 2018000737

33. Atorgar la modificació de llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al
passeig General Mendoza, 1 9B.
Resolució 2018000738

34. Autoritzar la modificació no substancial consistent en la substitució d'un tren de
rentat per un box de rentat a la llicència ambiental d'activitat de dipòsit i
emmagatzematge de productes perillosos amb capacitat superior a 50m3 que es
desenvolupa a crta Santa Coloma 71
Resolució 2018000739

35. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 48.
Resolució 2018000740

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
36. Atorgar llicència per a una activitat recreativa de caràcter extraordinari per a la
realització de l'esdeveniment musical anomenat "FESTIVALOT 2018" que se
celebrarà els dies 2 i 3 de juny de 2018 al passeig del Güell del Parc de la
Devesa de Girona
Resolució 2018000741

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; atesa la celebració d'una activitat recreativa de caràcter
extraordinari prevista per el proper 2 i 3 de juny de 2018 en motiu de la celebració
de l'esdeveniment musical anomenat "FESTIVALOT 2018" al passeig del Güell
del Parc de la Devesa de Girona, i que l'òrgan competent d'aprovació del títol
administratiu habilitant és la Junta de Govern Local que es celebra avui, es
considera justificada la tramitació d'urgència la llicència de l'esmentada activitat.
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.

