SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA ONZE
D'OCTUBRE DE DOS MIL DIVUIT

A la Ciutat de Girona, a onze d'octubre de dos mil divuit.
Essent les nou i un minut 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 Mª Àngels Planas i Crous, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i
Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidora, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca i Narcís Sastre i Fulcarà.
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 5 d'octubre d'enguany (expedient
núm. 2018037768), 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. Resoldre la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a activitats de rellevància per a la ciutat de Girona
per a l'any 2018.
Resolució 2018001289

A proposta del regidor delegat de la UMAT, Ciutat Intel·ligent i Relacions
Exteriors
2. Aprovar un conveni de col·laboració entre TomTom Espanya i l'Ajuntament de
Girona per l'intercanvi d'informació geogràfica.
Resolució 2018001290

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori

3. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'Associació Girona 1809-Amics
de la Girona Napoleònica per a l'organització de la XI Festa Reviu els Setges de
Girona.
Resolució 2018001291

4. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'Associació Colla Gegantera
Fal·lera Gironina per a l'organització de diverses activitats geganteres al llarg de
l'any i en especial en el marc de les Fires de Sant Narcís 2018.
Resolució 2018001292

5. Aprovar el conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general
entre l'Ajuntament de Girona i Corte Inglés, S.A.
Resolució 2018001293

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
6. Atorgar una subvenció per concessió directa a Fundació Fira de Girona per a
l'organització de la 2a. edició del Fòrum Internacional de Residus
"Wasteinprogress".
Resolució 2018001294

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
7. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (82-018M).
Resolució 2018001295

8. Prorrogar el contracte de subministrament en règim de lloguer, instal·lació i
desmuntatge de les parades de Firanadal de la plaça Independència per a
l'edició de 2018.
Resolució 2018001296

9. Prorrogar el contracte de prestacions dels serveis de vigilància en el pavelló
municipal Girona-Fontajau i en les piscines d'estiu de la zona esportiva La
Devesa, pel termini d'un any a comptar des del dia 15 d'octubre de 2018.
Resolució 2018001297

10. Iniciar els tràmits per a la imposició de penalitats per incompliment per demora,
imputable al contractista, del contracte de subministrament d'uniformitat, calçat,
complements i equipament especials per la Policia Municipal (Lot 1 Sabates i
botes).
Resolució 2018001298

11. Iniciar els tràmits per a la imposició de penalitats per incompliment per demora,
imputable al contractista, del contracte de subministrament d'uniformitat, calçat,

complements i equipament especials per la Policia Municipal (Lot 3 Roba
operativa policial i d'agents cívics).
Resolució 2018001299

12. Modificar el contracte de subministrament per sistema rènting d'una furgoneta
mixta extrallarga, transformada, condicionada i equipada, per a ús policial i
penalitats per demora.
Resolució 2018001300

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
13. Concertar un conveni de col·laboració entre OHL Servicios Ingesan SA 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 2018001301

14. Concertar un conveni de col·laboració entre Gesesa, SL 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 2018001302

15. Concertar un conveni de col·laboració entre Neteges el Dofí SL 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 2018001303

16. Concertar un conveni de col·laboració entre Sanitat i Serveis de Neteja, SCCL 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 2018001304

17. Concertar un conveni de col·laboració entre Eulen SA 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 2018001305

18. Concertar un conveni de col·laboració entre Zeeman Textilelsupers, SLU 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 2018001306

19. Concertar un 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 2017),
exp. 17/FOAP/362/0149654.
Resolució 2018001307

20. Concertar un conveni de col·laboració entre Lloguers del Ter, SLU 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 2018001308

21. Concertar un conveni de col·laboració entre Global Alimentària Catalana, SL 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 2018001309

22. Concertar un conveni de col·laboració entre Mascotrans Logístics SL 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 2018001310

23. Concertar un conveni de col·laboració entre Enric Ferrer i Fill SA 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 2018001311

24. Concertar un conveni de col·laboració entre Media Markt Girona Video-TV-HifiElektro-Computer-Foto, SA 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 2018001312

25. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa COMERCIAL GIRONA DE
LLIBRES, SL, en concepte de contractació d'una participant major de 30 anys
per un període de 6 mesos.
Resolució 2018001313

26. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Teresa Palomo Pérez, en
concepte de contractació d'una participant de la franja d'edat de 30 a 45 anys per
un període de 6 mesos a jornada complerta.
Resolució 2018001314

27. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Sinergies pel Benestar SL, en
concepte de contractació d'una participant de la franja d'edat de 30 a 45 anys per

un període de 6 mesos a jornada parcial.
Resolució 2018001315

28. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Tina Neteges, SL, en
concepte de contractació d'una participant de la franja d'edat de 30 a 45 anys,
per un període de 6 mesos a jornada complerta.
Resolució 2018001316

29. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Giropark, SAU, en concepte
de contractació d'una participant major de 45 anys per un període de 6 mesos a
jornada complerta.
Resolució 2018001317

30. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Finques Trepat Fonalleras,
SL, en concepte de contractació d'una participant major de 45 anys per un
període de 6 mesos a jornada complerta.
Resolució 2018001318

31. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Xavier Morlans Espanyol, en
concepte de contractació d'una participant de la franja d'edat de 30 a 45 anys per
un període de 6 mesos a jornada parcial.
Resolució 2018001319

32. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Airbone Composites, SL, en
concepte de contractació d'una participant major de 45anys per un període de 6
mesos.
Resolució 2018001320

33. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre PESSIC 2015,S.L. i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018001321

34. Modificar l'annex 1 del conveni de col·laboració entre QPARADIS SOLUCIONS
TECNIQUES 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 2018001322

35. Modificar l'annex 1 del conveni de col·laboració entre Carnes Olesa, S.L 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 2018001323

36. Concertar un conveni de col·laboració entre Martin Sanahuja, SL 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 2018001324

37. Concertar un conveni de col·laboració entre Tina Neteges, SL 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 2018001325

38. Concertar un conveni de col·laboració entre Grupo Supeco Maxor SL (Carrefour
Figueres) 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 2018001326

39. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur
en el marc del programa Girona Actua a l'empresa L'ART DE LA CROQUETA,
SL , en concepte de contractació d'una participant la franja d'edat de 30 a 45
anys per un període de 6 mesos a jornada complerta.
Resolució 2018001327

40. Donar per assabentat de la voluntat de traspàs de la parada número 6 del Mercat
de Fruites i Verdures de Girona (MercaGirona) presentada per MNL FRUIT, SL.
Resolució 2018001328

41. Aprovar el nou conveni de col.laboració entre l'Administració General de l'Estat, a
través del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (DG d'Indústria i de la Petita i
Mitjana Empresa) i l'Ajuntament de Girona per a l'establiment d'un Punt d'Atenció
a l'Emprenedor (PAE) integrat a la Xarxa CIRCE.
Resolució 2018001329

42. Aprovació de la convocatòria 2018 de la subvenció 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 2018001330

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
43. Requerir la presentació del projecte de reparcel·lació econòmica per a la
formalització de la cessió de vials i zones verdes dins la UA 29 Puig de Montilivi.
Resolució 2018001331

44. Desestimar les al.legacions presentades i aprovar definitivament el projecte
d'obres de millora d'accessibilitat, pacificació de trànsit rodat i implantació del
carri bici, cami escolar al carrer de la Creu.
Resolució 2018001332

45. Obra núm 20180555
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Mas Grau, 1.
Pressupost: 1.239.444,49 euros Impost ICIO: 49.453,84 euros
Resolució 2018001333

46. Obra núm 20180972
Atorgar llicència d'obres per a enderroc de tanca i edificació existent al carrer
Bonastruc de Porta, 28.
Pressupost: 10.350,00 euros Impost ICIO: 412,97 euros
Resolució 2018001334

47. Obra núm 20180884
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació de coberta al carrer Pedret, 91.
Pressupost: 47.280,00 euros Impost ICIO: 1.886,47 euros
Resolució 2018001335

48. Obra núm 20170401
Atorgar modificació de llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris rda. Pedret
14 per a instal·lació d'ascensor a rda. Pedret, 14.
Pressupost: 3.738,50 euros Impost ICIO: 149,17 euros
Resolució 2018001336

49. Obra núm 20181510
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge a plaça Poeta
Marquina, 4, 1r 1a.
Pressupost: 72.039,00 euros Impost ICIO: 2.874,36 euros
Resolució 2018001337

50. Obra núm 20181211
Atorgar llicència d'obres a l'entitat BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria per a
reforma d'oficina bancària a plaça Marquès de Camps, 6 bxs.
Pressupost: 855.146,79 euros Impost ICIO: 34.120,36 euros
Resolució 2018001338

51. Obra núm 20181209
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a l'avinguda Sant
Francesc, 9 2n.
Pressupost: 98.351,60 euros Impost ICIO: 3.924,23 euros
Resolució 2018001339

52. Obra núm 20181525
Atorgar llicència d'obres a la societat Cubrideck, SL per a impermeabilització de
coberta Decathlon al carrer Vitòria Gasteiz, 4.
Pressupost: 87.690,24 euros Impost ICIO: 3.498,84 euros
Resolució 2018001340

53. Obra núm 20181558
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Edifici Saragossa - c. Riu
Ser 4 per a rehabilitació de façanes al carrer Riu Ser, 2.
Pressupost: 191.799,65 euros Impost ICIO: 7.652,81 euros

Resolució 2018001341

54. Acceptar la sol·licitud de renúncia a la llicència d'obres atorgada a la societat SE
Correos y Telégrafos, SA SME per a reforma de l'oficina de Correus a l'avinguda
Ramon Folch, 2 bxs.
Resolució 2018001342

55. Obra núm 20180165
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Empúries 7 per a
rehabilitació de façanes al carrer Empúries, 7.
Pressupost: 138.349,29 euros Impost ICIO: 5.520,14 euros
Resolució 2018001343

56. Obra núm 20180518
Atorgar llicència d'obres a la societat Open Space Business, SL per a enderroc
de tres habitatges unifamiliars al carrer Rutlla, 217.
Pressupost: 12.283,92 euros Impost ICIO: 490,13 euros
Resolució 2018001344

57. Obra núm 11442
Atorgar la modificació de llicència d'obres a la societat Obres i Promocions Pons,
SA per a construcció d'edifici plurifamiliar a ronda Ferran Puig, 33.
Pressupost: 1.268.302,06 euros Impost ICIO: 50.605,25 euros
Resolució 2018001345

58. Obra núm 20181371
Atorgar llicència d'obres a la societat Mas Clara de Domeny, SL per a adequació
de solar per a aparcament de caravanes a carretera Antiga d'Amer, 18.
Pressupost: 56.675,86 euros Impost ICIO: 2.261,37 euros
Resolució 2018001346

59. Obra núm 20180811
Atorgar llicència d'obres a la societat Coincovi, SL per a divisió d'un local en tres
entitats i reforma dels locals per a canvi d'ús a dos habitatges i trasters a plaça
Poeta Marquina, 4.
Pressupost: 79.353,97 euros Impost ICIO: 3.166,22 euros
Resolució 2018001347

60. Obra núm 20180728
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació d'edificació "Can Ros" per a habitatge
unifamiliar a disseminat Sant Daniel, 94.
Pressupost: 212.012,64 euros Impost ICIO: 8.459,30 euros
Resolució 2018001348

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
61. Revocar import atorgat de la convocatòria de la subvenció "Activa el teu pati"
adreçada als centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial de
la ciutat de Girona, curs 2017-18.

Resolució 2018001349

62. Revocar i reintegrar imports atorgats de la convocatòria de subvenció "Igualtat
d'oportunitats" adreçada a centres educatius de la ciutat de Girona del curs 20172018.
Resolució 2018001350

A proposta de l'alcaldessa
63. Aprovar l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Girona i M.A.I, titular de
l'escola bressol Teypi 2.
Resolució 2018001351

A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
64. Establir un conveni de col·laboració per la coorganització amb el Club Esportiu
Esports Parra de la 5a edició de la "Cursa de la Dona de Girona" - diumenge 7
d'octubre de 2018.
Resolució 2018001352

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les nou i
tres minuts del matí.

