SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-dos 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 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 tinenta d'alcalde Glòria Plana i Yanes, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas
i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Maria Àngels Planas i Crous.
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.
El primer tinent d'alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de
l'acta de la sessió anterior, de data 15 de juny d'enguany (expedient núm.
2018023595), 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. Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a activitats de rellevància pr
a la ciutat per a l'any 2018.
Resolució 2018000824

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
2. Atorgar la subvenció per a l'organització de les festes majors de barri 2018.
Resolució 2018000825

A proposta del regidor delegat de Joventut
3. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Grup Excursionista i Esportiu Gironí
GEIEG per a l'ús de la piscina del complex esportiu de Sant Narcís i l'ús del
servei de bus urbà de Girona
Resolució 2018000826

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
4. Deixar sense efecte l'annex 1 del conveni de col·laboració entre Colorful Shop SL
i l'Ajuntament de Girona per a l'adquisició d'experiència professional dels
participants en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025
Resolució 2018000827

5. Aprovar el conveni de col·laboració entre TRANS FLUID, SA, i l'Ajuntament de
Girona per a l'adquisició d'experiència professional dels participants en el marc
del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018000828

6. Aprovar el conveni de col·laboració entre Grandes Almacenes FNAC España
SAU 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 2018000829

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre Unipreus, 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 2018000830

8. Aprovar el conveni de col·laboració entre Calçats Giralt, SA 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 2018000831

9. Aprovar el conveni de col·laboració entre Werkhaus SL SCS 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 2018000832

10. Aprovar el conveni de col·laboració entre Adad L'Encant Girona, SL (Roba
Amiga) 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 2018000833

11. Aprovar el conveni de col·laboració entre Lídia Peña Cruz (Superverd) 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 2018000834

12. Aprovar el conveni de col·laboració entre Zeeman Textielsupers, SLU 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 2018000835

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
13. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per la
contractació laboral indefinida de dos Oficials 1a d'Enllumenat i Lampisteria,
promoció interna, i inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017
Resolució 2018000836

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle en ocasió d'un trasllat efectuat per la grua municipal (37018A)
Resolució 2018000837

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per lesions per accident circulant en bicicleta (38-018M)
Resolució 2018000838

16. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, deriva de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (39-018M)
Resolució 2018000839

17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (40-018M)
Resolució 2018000840

18. Adjudicació del contracte per la prestació de serveis de suport de la seguretat de
la informació i la protecció de dades de caràcter personal
Resolució 2018000841

19. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de vigilància en el
pavelló municipal Girona-Fontajau i en les piscines d'estiu de la zona esportiva
La Devesa.
Resolució 2018000842

20. Requerir a "EMERGÈNCIES SETMIL, SL", amb NIF núm. B-57227175, perquè
continuï prestant els serveis de socorrisme i primers auxilis de les piscines
municipals de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla, piscina coberta de Palau i
piscines municipals de la zona esportiva de la Devesa, pel termini de sis mesos a
partir del dia 1 de juliol de 2018, i en tot cas fins a la formalització del nou
contracte.
Resolució 2018000843

21. Iniciar i aprovar de l'expedient, aprovar el plec de clàusules del servei de
manteniment del programari de recursos humans META4 PEOPLENET
SECTOR PÚBLICO i convidar a l'empresa Meta4 Spain, SA.

Resolució 2018000844

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
22. Aprovar el conveni de col·laboració entre OHL Servicios Ingesan, SA 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 2018000845

23. Aprovar el conveni de col·laboració entre OHL Servicios Ingesan, SA 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 2018000846

24. Conveni de col·laboració entre OHL Servicios Ingesan, SA 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 2018000847

25. Conveni de col·laboració entre OHL Servicios Ingesan, SA 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 2018000848

26. Donar de baixa definitiva titularitat lloc de venda núm.2 dimarts FV mercat
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2018000849

27. Aprovar les "Bases reguladores per la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per finançar iniciatives d'associacions per la promoció
de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona"
Resolució 2018000850

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de l'alcaldessa
28. Resoldre la convocatòria de subvencions per a participar en curses solidàries TRAILWALKER 2018
Resolució 2018000851

29. Aprovar el conveni de col·laboració amb Gerard Freixes Tarragona - Klassmark
[Club Ciclista Klassklub], amb NIF G55284509, perquè la ciutat de Girona sigui

la seu de la 4a edició de la "Girona MBT Challenge Girona" els dies 29, 30
d'abril i 1 de maig de 2018; i de la 7a Cursa de Muntanya de Girona, el 18 de
novembre de 2018
Resolució 2018000852

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
30. Obra núm 20171894
Atorgar llicència d'obres a la societat Fisiomedig Girona Group 2013, SLP per a
reforma interior de dos habitatges al carrer Mercaders, 3 2n 2a
Pressupost: 118.954,65 euros Impost ICIO: 4.746,29 euros
Resolució 2018000853

31. Obra núm 20180505
Atorgar llicència d'obres a la societat Torars Girona, SL per a reforma interior i
canvi d'ús d'oficina a habitatge al carrer Carme, 145, entl.
Pressupost: 26.841,85 euros Impost ICIO: 1.070,99 euros
Resolució 2018000854

32. Obra núm 20180503
Atorgar llicència d'obres a la societat Peix de la teva costa, SL per a ampliació
d'un restaurant al carrer Jaume Balmes, 16, bxs.
Pressupost: 25.649,19 euros Impost ICIO: 1.023,40 euros
Resolució 2018000855

33. Obra núm 20180622
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge i substitució de porxo a
avinguda Hispanitat, 2.
Pressupost: 58.391,75 euros Impost ICIO: 2.329,83 euros
Resolució 2018000856

34. Obra núm 20170865
Atorgar llicència d'obres a la societat Minarcla Rehabilitacions, SL per a
modificació de llicència per a ampliació de planta soterrani al carrer Mas Palahí,
10.
Pressupost: 10.000,00 euros Impost ICIO: 399,00 euros
Resolució 2018000857

35. Obra núm 20180815
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Ricard Guinó i
Boix, 13.
Pressupost: 21.759,19 euros Impost ICIO: 868,19 euros
Resolució 2018000858

36. Obra núm 20170128
Atorgar modificació de les superfícies de llicència atorgada a la societat Delta
Gerunda, SL per a construcció d'edifici plurifamiliar al carrer Rutlla, 109.
CR RUTLLA 109, BS

Resolució 2018000859

37. Obra núm 20180750
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Joan
Maragall, 3 1r 2a
Pressupost: 41.588,11 euros Impost ICIO: 1.659,37 euros
Resolució 2018000860

38. Correcció d'errada material en l'import del pressupost
rehabilitacio de l'edifici de l'antic cinema Modern

global del projecte de
Resolució 2018000861

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
39. Subvenció a Mal Pelo SCCL per a la realització d'activitats durant l'any 2018.
Resolució 2018000862

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
40. Ratificar els termes de la cinquena addenda al conveni de col·laboració entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Girona per a actuacions dins del Programa
Proeducar en el marc del Pla Educatiu d'Entorn per a l'any 2018.
Resolució 2018000863

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
41. Adhesió de l'Ajuntament de Girona al procediment de contractació agregada
impulsat pel Consorci Localret.
Resolució 2018000864

Pren la paraula el president, senyor Eduard Berloso i Ferrer, qui manifesta que
d'acord amb el contingut de l'informe emès per la cap de servei de Contractació i
Compres, que fa referència a l'informe tècnic de 18 de juny de 2018, en el que es
proposa l'adhesió, al sistema de compra agregada de telecomunicacions que
proposa el consorci LOCALRET, i que cal comunicar al mateix la resolució que
acordi dita adhesió abans del proper 30 de juny, atesos els terminis que ha
atorgat el Consorci LOCALRET per a l'adhesió, es considera justificat declarar
d'urgència l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Girona al procediment de
contractació agregada impulsat pel Consorci Localret.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

42. Obra núm 20180100
Autoritzar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a
implantació d'un mòdul prefabricat a l'INS Vilablareix al carrer Marie Curie, 1.
Pressupost: 12.806,18 euros Impost ICIO: 510,97 euros
Resolució 2018000865

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 de Servei d'Urbanisme, atès que les obres que promou el Departament
d'Ensenyament s'han de realitzar exclusivament a l'estiu ja que no es poden
executar durant el període escolar per causes de funcionalitat i seguretat, i que
d'altra banda, atesa la durada de les mateixes és necessari iniciar-les
immediatament després de la finalització del curs amb l'objectiu de finalitzar-les
abans de l'inici del curs vinent, es considera justificat declarar d'urgència
l'autorització al Departament d'Ensenyament de la realització d'obres
d'infraestructura per a la implantació d'un mòdul prefabricat a l'INS Vilablareix.
43. Obra núm 20180166
Atorgar llicència d'obres al Departament d'Ensenyament per a infraestructura de
mòduls prefabricats a l'INS Montilivi a l'avinguda Montilivi, 125
Pressupost: 5.584,19 euros Impost ICIO: 222,81 euros
Resolució 2018000866

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 de Servei d'Urbanisme, atès que les obres que promou el Departament
d'Ensenyament s'han de realitzar exclusivament a l'estiu ja que no es poden
executar durant el període escolar per causes de funcionalitat i seguretat, i que
d'altra banda, atesa la durada de les mateixes és necessari iniciar-les
immediatament després de la finalització del curs amb l'objectiu de finalitzar-les
abans de l'inici del curs vinent, es considera justificat declarar d'urgència
l'atorgament de la llicència municipal d'obres formulada pel Departament
d'Ensenyament per a obres d'infraestructura per a la implantació d'un mòdul
prefabricat a l'INS Montilivi.
44. Obra núm 20180153
Atorgar llicència d'obres al Departament d'Ensenyament per a infraestructura de
mòduls prefabricats a l'INS Ermessenda al carrer Can Prunell 36-38
Pressupost: 54.948,89 euros Impost ICIO: 2.192,46 euros
Resolució 2018000867

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 de Servei d'Urbanisme, atès que les obres que promou el Departament
d'Ensenyament s'han de realitzar exclusivament a l'estiu ja que no es poden
executar durant el període escolar per causes de funcionalitat i seguretat, i que
d'altra banda, atesa la durada de les mateixes és necessari iniciar-les
immediatament després de la finalització del curs amb l'objectiu de finalitzar-les
abans de l'inici del curs vinent, es considera justificat declarar d'urgència
l'atorgament de la llicència municipal d'obres formulada pel Departament
d'Ensenyament per a obres d'infraestructura per a la implantació de mòduls

prefabricats a l'INS Ermessenda.
45. Atorgar llicència per a una activitat recreativa de caràcter extraordinari per a la
realització de la revetlla popular de Sant Joan "FOC A LA FEIXA" que se
celebrarà el dia 23 de juny de 2018 a les Ribes del Ter de la ciutat de Girona.
Resolució 2018000868

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 de Servei d'Urbanisme, que fa referència a l'informe jurídic de data 21 de
juny de 2018, proposant l'atorgament de la llicència recreativa de caràcter
extraordinari per a la realització de la revetlla de Sant Joan "Foc a la Feixa" , i
atès que aquesta activitat se celebrarà el dia 23 de juny al Parc de les Ribes del
Ter de la ciutat de Girona, es considera justificat declarar d'urgència l'atorgament
de la llicència d'activitat recreativa de caràcter extraordinari per a la realització de
la revetlla popular de Sant Joan "Foc a la Feixa".
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.

