SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-sis d'octubre de dos mil divuit.
Essent un quart de deu 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, 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 Mª Àngels Planas i Crous.
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 19 d'octubre d'enguany (expedient
núm. 2018040017), 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 Gironina de Llibres i Papers, S.A., destinada a l'organització de la 38a.
edició del Premi de novel·la curta Just M. Casero i la 26a edició de les Propostes
de Poesia, en el marc de les Fires de Sant Narcís 2018.
Resolució 2018001385

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Federació
Catalana de Voluntariat Social - Unitat Territorial de Girona per al 2018.
Resolució 2018001386

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
3. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (UdG),
l'Ajuntament de Girona i l'estudiant E.M.P, 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 2018001387

4. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Girona i
la Universitat de Barcelona.
Resolució 2018001388

5. Estimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per caiguda
a la via pública (44-017A).
Resolució 2018001389

6. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (69-018M).
Resolució 2018001390

7. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per danys per filtracions d'aigua
(83-018A).
Resolució 2018001391

8. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (84-018M).
Resolució 2018001392

9. Iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació mixta del subministrament de
llicències de programari i serveis d'instal·lació d'un nou sistema de correu
electrònic.
Resolució 2018001393

10. Aprovar l'expedient de contractació mixta del servei de gestió de residus i
subministrament de compactadores, contenidors i altres estris complementaris
en regim de lloguer pel mercat de majoristes de fruites i verdures de Girona
(Mercagirona).
Resolució 2018001394

11. Requerir a l'empresa GIROCOPI, SL, perquè continuï prestant els serveis de
manteniment dels equips d'impressió de l'Ajuntament de Girona, pel termini de
sis mesos a partir del dia 1 de novembre de 2018, i en tot cas fins a la
formalització del nou contracte.
Resolució 2018001395

12. Adjudicar la contractació dels serveis de l'espectacle Clúster de Playmodes
Studio, SL, el dia 8 de setembre de 2018 al Parc Central, darrera Estació jove de
Girona, en el marc de la programació de Temps d'Art de l'any 2018.

Resolució 2018001396

13. Abonar a la Fundació Mas Xirgu l'import del 8% de les facturacions
corresponents al quadrimestre març-juny de 2018.
Resolució 2018001397

14. Abonar a la UTE SOCIAL NETEJA GIRONA l'import del 8% de les facturacions
corresponents al quadrimestre març-juny 2018.
Resolució 2018001398

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 l'Ajuntament de Girona i MicroBank per
finançar iniciatives d'autoocupació i emprenedoria mitjançant microcrèdits.
Resolució 2018001399

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
16. Obra núm 20170728
Atorgar llicència d'obres a la societat Crackonvi, SL per a rehabilitació d'edifici
plurifamiliar al carrer Argenteria, 27.
Pressupost: 184.970,00 euros Impost ICIO: 7.380,30 euros
Resolució 2018001400

17. Obra núm 20181304
Atorgar llicència d'obres a la societat Borda Tona, SLU per a rehabilitació de
façana principal i posterior a pujada Sant Domènec, 13.
Pressupost: 42.560,85 euros Impost ICIO: 1.698,18 euros
Resolució 2018001401

18. Obra núm 20181322
Atorgar llicència d'obres a la societat Arc Homes la Devesa, SL per a enderroc
de dos habitatges al carrer Francesc Rogés, 7-9 bxs.
Pressupost: 29.164,80 euros Impost ICIO: 1.163,68 euros
Resolució 2018001402

19. Obra núm 20181015
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
al carrer Mare de Déu de Loreto, 15.
Pressupost: 109.970,05 euros Impost ICIO: 4.387,80 euros
Resolució 2018001403

20. Obra núm 20181240
Atorgar llicència d'obres per a reforma de dos habitatges a disseminat Sant
Daniel, 1.

Pressupost: 52.335,53 euros Impost ICIO: 2.088,19 euros.
Resolució 2018001404

21. Atorgar la llicència municipal ambiental per a una activitat de taller de reparació
de xapa i pintura de vehicles a carrer George Stephenson 28, de Girona.
Resolució 2018001405

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
22. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
d'Iniciatives Socials Vitrall, per al desenvolupament d'actuacions en els Projectes:
Aprèn en família, Fem família i Xarranca i Casal d'estiu, en el marc del Pla
Integrant Accions de Girona Est, inclós en el Programa d'Acció Comunitària
Integral, durant l'any 2018.
Resolució 2018001406

23. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat - AASS, per al desenvolupament
d'actuacions en els projectes: Grups de pares i mares, Projecte per Escales,
Suport associacionisme, i Joves Plus, en el marc del Pla Integrant Accions de
Girona Est, inclós en el Programa d'Accions Comunitària Integral, per a l'any
2018.
Resolució 2018001407

24. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Caritas
Diocesana de Girona, per al desenvolupament d'actuacions dels projectes de
reforç escolar de l'alumnat de secundària i d'acompanyament d'escolaritat, en el
marc del Pla Integrant Accions de Girona Est, inclós en el Programa d'Acció
Comunitària Integral, durant l'any 2018.
Resolució 2018001408

25. Aprovar inicialment les bases específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics
adreçats a persones titulars de famílies monoparentals de Girona, subjectes
passius de l'Impost sobre béns immobles (IBI), corresponent al seu habitatge
habitual.
Resolució 2018001409

26. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a l'atorgament d'ajuts destinats a col·laborar en el
transport adaptat a la ciutat de Girona per a l'any 2018.
Resolució 2018001410

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

