SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-u de setembre de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i dos 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, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà i Josep Pujols i Romeu.
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 14 de setembre d'enguany
(expedient núm. 2018035133), 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'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
1. Retornar la garantia definitiva constituïda en el marc del contracte de les
instal·lacions d'aigua potable corresponents a les obres del Projecte
d’Urbanització del carrer de Migdia, carrer d’Ultònia i plaça de Calvet i Rubalcaba
des del carrer de la Creu fins l’avinguda de Jaume I a l'empresa AIGÜES DE
GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA.
Resolució 2018001184

2. Retornar la garantia definitiva constituïda per fer front a les obligacions derivades
del contracte de Serveis de Desplegament del Programa de Centres Oberts a
diferents sectors de la ciutat de Girona, contractat, el lot 1, amb SUARA
SERVEIS, SCCL.
Resolució 2018001185

3. Aprovar la certificació final de les obres de reforma del pati de l'Escola Eiximenis.
Resolució 2018001186

Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2018.

4.
Resolució 2018001187

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
5. Establir un conveni de col.laboració entre La Puntual de Girona, SL i l'Ajuntament
de Girona, per a l'adquisició d'experiència professional dels participants del
projecte Fem Ocupació per a Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018001188

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
6. Aprovar inicialment el projecte de reforma dels carrers Cardenal Margarit i un
tram del carrer Maluquer Salvador fins al carrer Migdia.
Resolució 2018001189

7. Suspensió de la tramitació i requeriment d'esmenes del projecte d'urbanització
del carrer Oriol Martorell i Codina.
Resolució 2018001190

8. Aprovar inicialment el projecte de coberta de la pista poliesportiva de Fontajau.
Resolució 2018001191

9. Autoritzar la modificació no substancial consistent en la instal·lació d'un sortidor
autònom de superfície de GLP 6650l de la llicència ambiental d'activitat de
estació de servei amb tren de rentat que es desenvolupa a crta. Santa Coloma
15-17.
Resolució 2018001192

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
10. Aprovar la realització del programa "Universitats i Ciutat".
Resolució 2018001193

11. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa a
Gilestone Project Girona, SL, per a la realització de l'edició de 2018 del Festival
Milestone Project Girona.
Resolució 2018001194

12. Acceptar la renúncia de l'Associació Música Antiga de Girona, a la subvenció
atorgada en el marc de la convocatòria de subvencions d'activitats culturals
complementàries a l'oferta municipal.
Resolució 2018001195

13. Resoldre la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars adreçades
als centres educatius de la ciutat de Girona per al curs 2018-2019.
Resolució 2018001196

A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
14. Atorgar la Beca Girona Premi d'Europa.
Resolució 2018001197

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
15. Aprovar el projecte Àmbar, projecte de suport psicosocial i terapèutic, per
afrontar els efectes de la vivència perlloganda de situacions de crisi en persones
amb vulnerabilitat.
Resolució 2018001198

16. Aprovar les Aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics 2018 - 2019.
Resolució 2018001199

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
17. Ampliar el termini d'execució 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.
Resolució 2018001200

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

