SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-vuit de setembre de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i tres 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 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.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Glòria Plana i Yanes.
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 21 de setembre d'enguany
(expedient núm. 2018035837), 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. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a l'Associació El Baluard, destinada a la celebració de la XXXVIII
Exposició de Miniatures Històriques i el XXIII Concurs Internacional "Soldat de
Plom 2018".
Resolució 2018001201

2. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a la Societat Filatèlica Gironina, destinada a la realització de la 60ª
Exposició Filatèlica de Girona.
Resolució 2018001202

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior

3. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per lesions per uns ferros existents a la vorera (65-018M).
Resolució 2018001203

4. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (66-018M).
Resolució 2018001204

5. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (67-018M).
Resolució 2018001205

6. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (68-018A).
Resolució 2018001206

7. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (70-018M).
Resolució 2018001207

8. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per lesions (72-018M).
Resolució 2018001208

9. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (73-018M).
Resolució 2018001209

10. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal, en la modalitat
de relleu, d'un/a mestre/a d'educació infantil.
Resolució 2018001210

11. Retornar la garantia definitiva constituïda en el marc del contracte de les obres
d'urbanització d'una pista esportiva a Germans Sàbat a l'empresa Construccions
Fusté, SA.
Resolució 2018001211

12. Adjudicar la contractació del servei de manteniment del programari FotoWare.
Resolució 2018001212

13. Adjudicar el contracte de subministrament i serveis en règim de lloguer de
material per la instal·lació de l'enllumenat nadalenc de la ciutat de Girona 2018.
Resolució 2018001213

14. Iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament de fons
documental per a les biblioteques municipals de Girona i els corresponents
serveis d'extensió bibliotecària.
Resolució 2018001214

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ

A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
15. Establir un conveni de col·laboració entre M.R.A.R. 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 2018001215

16. Establir un conveni de col·laboració entre Carnes Olesa, 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 2018001216

17. Establir un conveni de col·laboració entre l'Associació Girona FC Escola 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 2018001217

18. Establir un conveni de col.laboració entre Unió d'Empresaris de la Construcció i
l'Ajuntament de Girona per a la impartició de formació als/a les participants del
programa Fem Ocupació per a Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018001218

19. Establir un conveni de col.laboració entre QPARADIS SOLUCIONS TECNIQUES
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 2018001219

20. Establir un conveni de col·laboració entre VEGRA 400 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 2018001220

21. Resoldre la sol·licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per D.A.M, titular
de l'activitat de fleca: "FLECA ART".
Resolució 2018001221

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
22. Aixecar la suspensió de la tramitació. Suspendre els instruments de planejament
i llicències i aprovar inicialment el PMU de regulació de la composició volumètrica
i de façanes de l'edificació a la parcel.la situada al c/ Vitoria- Gasteiz, núm. 8, de
Girona.
Resolució 2018001222

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta de l'alcaldessa
23. Establir el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Girona per al projecte singular
IMPULS, del Centre Maristes-Girona.
Resolució 2018001223

A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
24. Resoldre la convocatòria de subvenció "Desplaçaments a activitats del programa
de Recursos Educatius. Curs 2017-2018".
Resolució 2018001224

25. Aprovar la 16a convocatòria de la Beca Josep Pallach.
Resolució 2018001225

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
26. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant CVP, per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període d'octubre 2018 a maig de 2019.
Resolució 2018001226

Pren la paraula la senyora Mª Àngels Planas i Crous, regidora delegada
d'Hisenda i Règim Interior, qui manifesta que d'acord amb l'informe emès pel cap
d’Igualtat i Drets Socials, atès que els candidats per a la realització de les aules
informàtiques han d’iniciar les seves sessions el dia 1 d’octubre de 2018 en els
diferents centres cívics, es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació
dels sis convenis de cooperació educativa per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col•lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d’informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
entre la UdG, l’Ajuntament de Girona i sis estudiants de la UdG.

27. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant ABA, per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,

durant el període d'octubre 2018 a maig de 2019.
Resolució 2018001227

28. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant SCL, per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període d'octubre 2018 a maig de 2019.
Resolució 2018001228

29. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant ARL, per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període d'octubre 2018 a maig de 2019.
Resolució 2018001229

30. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant MCC, per preparar i dinamitzar cursos i
monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a col·lectius susceptibles de
patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la Xarxa de Centres Cívics,
durant el període d'octubre 2018 a maig de 2019.
Resolució 2018001230

31. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l'Escola Universitària de la
Salut i l'Esport (EUSES), l'Ajuntament de Girona i l'estudiant LFC, per preparar i
dinamitzar cursos i monogràfics de formació en noves tecnologies dirigit a
col·lectius susceptibles de patir la fractura digital, a les aules d'informàtica de la
Xarxa de Centres Cívics, durant el període d'octubre 2018 a maig de 2019.
Resolució 2018001231

32. Adhesió a l'Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02).
Resolució 2018001232

Pren la paraula la senyora Mª Àngels Planas i Crous, regidora delegada
d'Hisenda i Règim Interior, qui manifesta que d'acord amb l'informe emès per la
cap de servei de Contractació i Compres, atès que el contracte de
subministrament de gas natural finalitzarà el proper 30 de setembre de 2018 i
que no hi ha possibilitat de pròrroga i atès que la única sessió de Junta de
Govern Local a celebrar abans del 30 de setembre de 2018, és la que avui se
celebra, es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de l’adhesió a
l’acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals de
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa
Endesa Energia, SAU.

33. Prorrogar els serveis de monitoratge de les activitats esportives municipals, pel
curs 2018-2019.
Resolució 2018001233

Pren la paraula la senyora Mª Àngels Planas i Crous, regidora delegada
d'Hisenda i Règim Interior, qui manifesta que d'acord amb l'informe emès per la
tècnica de Contractació i Compres, atès que cal prorrogar en els seus propis
termes i pel termini d’un any a partir de l’1 d’octubre de 2018 (curs escolar
2018/2019), els serveis de monitoratge de les activitats esportives municipals i
atès que la única sessió de Junta de Govern Local a celebrar abans de l’1
d’octubre de 2018 és la que se celebra avui, es considera justificat declarar
d'urgència l'aprovació de la pròrroga dels serveis de monitoratge de les activitats
esportives municipals, pel curs 2018-2019.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i cinc minuts del matí.

