SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint de desembre de dos mil divuit.
Essent les deu i set 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 desembre d'enguany
(expedient núm. 2018047766), 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 DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà
1. Concedir un ajut a l'ADF de Girona per l'exercici 2018.
Resolució 2018001656

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
2. Convocar procés selectiu pel nomenament d'un/a funcionari/a interí per
programes, de l'escala d'administració general, sotsescala tècnica, per l'execució
del programa d'Emprenadoria 2019-2021.
Resolució 2018001657

3. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (103-018M).
Resolució 2018001658

4. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per accident amb motocicleta (104-018M).
Resolució 2018001659

5. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via púbblica (105-018M).
Resolució 2018001660

6. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
danys a vehicle (7-018A).
Resolució 2018001661

7. Estimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per danys a
vehicle (74-017A).
Resolució 2018001662

8. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
danys a vehicle (8-018A).
Resolució 2018001663

9. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys patits per atropellament per un ciclista (88-016W).
Resolució 2018001664

10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
circulant en ciclomotor (108-018M).
Resolució 2018001665

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a immoble per caiguda d'arbre (102-018M).
Resolució 2018001666

12. Denegar la sol·licitud de devolució de garantia definitiva constituïda per fer front a
les obligacions derivades del contracte d'obres del projecte d'urbanització de la
Unitat d'Actuació número 6 - Domeny Oest.
Resolució 2018001667

13. Prorrogar el contracte del subministrament d'un conjunt d'eines per a la
producció de la base topogràfica municipal en entorn Bentley Microstation.
Resolució 2018001668

14. Iniciar i aprovar l'expedient de subministrament de 376 arbres per a plantar a la
ciutat de Girona durant l'any 2019.
Resolució 2018001669

15. Iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació de les obres ordinàries de la
vorera est del carrer Barcelona entre el carrer 8 de març de 1908 i la rotonda de
Fornells.
Resolució 2018001670

16. Prorrogar el contracte dels serveis de consergeria i auxiliars de recepció a les

instal·lacions esportives municipals per l'any 2019.
Resolució 2018001671

17. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació mixta del subministrament i
instal·lació d'un paviment de gespa artificial en el camp municipal de futbol-11 de
Can Gibert del Pla.
Resolució 2018001672

18. Denegar la sol·licitud de devolució de la garantia de les obres relatives a la
millora d'un tram de la xarxa pública de sanejament a la pujada de la Barrufa 3442.
Resolució 2018001673

19. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres de reforma dels vestidors
de la Policia Municipal de Girona situats al carrer Bernat Bacià, 4.
Resolució 2018001674

20. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació mixta del subministrament de
maquinari per l'emmagatzematge de dades SAN i NAS i serveis d'instal·lació i
suport.
Resolució 2018001675

21. Adjudicar la contractació de les obres de reforma de la cruïlla dels carrers Reggio
Emilia - Cardener.
Resolució 2018001676

22. Iniciar els tràmits per adjudicar el contracte derivat de l'acord marc de sistemes
informàtics de la central de compres del Consorci Català de Desenvolupament
Local i l'Associació Catalana de Municipis, relatiu al subministrament de material
informàtic amb destinació a diferents àrees de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018001677

23. Prorrogar el contracte de subministrament d'uniformitat, calçat, complements i
equipaments especials per la Policia Municipal (Lot 2, Lot 3 i Lot 4), pel període
d'un any a partir del 18 de gener de 2019.
Resolució 2018001678

24. Imposar penalitats per incompliment per demora, imputable al contractista, del
contracte de subministrament, per sistema de rènting, de tres turismes (de la
mateixa marca i model), transformats, condicionats i equipats per a ús policial.
Resolució 2018001679

25. Requerir de forma excepcional a l'empresa EMERGENCIES SETMIL, SL, 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.
Resolució 2018001680

26. Prorrogar el contracte subscrit amb KOOBINEVENT, SL de subministrament
d'una aplicació online, en règim d'arrendament, per a la venda d'entrades.
Resolució 2018001681

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
27. Atorgar una subvenció per a la contractació de les persones participants en el
programa Girona Actua, presentada per l'empresa ADAD L'ENCANT GIRONA,
SL.
Resolució 2018001682

28. Establir un conveni de formació entre l'Institut per al Desenvolupament de la
Formació i l'Ocupació (IDFO) i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa
30 Plus, exp. SOC028/18/00086.
Resolució 2018001683

29. Sol·licitar la modificació de la ubicació i la gestió com a centre col.laborador en
l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació
(ACTIC).
Resolució 2018001684

30. Establir un conveni de col·laboració entre Apris Gestió Tècnica de Serveis, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, Exp.
SOC028/18/00086.
Resolució 2018001685

31. Establir un conveni de col·laboració entre PIMEC Girona i l'Ajuntament de Girona
per a la impartició de formació en el marc del Programa 30 Plus, exp.
SOC028/18/00086.
Resolució 2018001686

32. Establir un conveni de col·laboració entre l'Escola de Gestió Empresarial (EGE) i
l'Ajuntament de Girona per a la impartició de formació en el marc del Programa
30 Plus, exp. SOC028/18/00086.
Resolució 2018001687

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
33. Requerir a l'arquitecta redactora de la modificació puntual del Pla Especial del
Barri Vell- Illa 229 - c/ Doctor Oliva i Prat, per tal de dur a terme les esmenes
necessàries per poder procedir a la seva aprovació provisional.
Resolució 2018001688

A proposta de l'alcaldessa
34. Aprovar el projecte d'urbanització complementari dels espais comuns del carrer
Camp de la Coma i el lateral d'accés a l'autopista de Girona, a Can Turon.
Resolució 2018001689

35. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la UA 80 Camí Vell de
Fornells.
Resolució 2018001690

36. Aprovar definitivament el projecte de reforma de la urbanització del carrer Riu
Freser, entre els carrers Santiago i Sant Isidre.
Resolució 2018001691

37. Obra núm 20181606
Atorgar llicència d'obres a la societat Gipce Girona, SLU per a reforma i canvi
d'ús d'oficina per a dos habitatges a Gran Via Jaume I, 5, 1r 1a.
Pressupost: 144.880,73 euros Impost ICIO: 5.780,74 euros
Resolució 2018001692

38. Obra núm 20171316
Atorgar modificació de llicència d'obres a la societat Gestión Inmobiliaria Act., SL
al carrer Nou, 6 5è 1a.
Pressupost: 750,00 euros Impost ICIO: 29,93 euros
Resolució 2018001693

39. Obra núm 20181323
Atorgar modificació de llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Tarragona
2 per a reforma per a instal·lació d'ascensor.
Pressupost: 7.751,00 euros Impost ICIO: 309,26 euros
Resolució 2018001694

40. Obra núm 20181773
Atorgar llicència urbanística a la societat Proand 21, SLU per a
divisió horitzontal al carrer Vern, 2, 1r.
Resolució 2018001695

41. Obra núm 20180844
Atorgar llicència d'obres a la societat Neinor Sur, SA per a construcció de quatre
edificis plurifamiliars al carrer Migdia 171.
Pressupost: 10.619.514,70 euros Impost ICIO: 423.718,64 euros
Resolució 2018001696

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
42. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Auditori-Palau de Congressos, per a la publicació conjunta d'un llibret de difusió
de les activitats del Teatre Municipal i l'Auditori de Girona del semestre generjuny 2019.
Resolució 2018001697

43. Aprovar el programa de "Pla d'actuació arxivística sobre l'arxiu Rafael Santos
Torroella".
Resolució 2018001698

44. Aprovar el programa de "Projecte d'inventari del fons municipal d'art, i de suport
a la implementació del nou Museu d'Art".
Resolució 2018001699

45. Aprovar el pacte addicional al conveni de col·laboració amb la Fundació Elna per
al desenvolupament del projecte "El Voluntariat realitzat per persones amb
diversitat funcional lleu i moderada".
Resolució 2018001700

A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
46. Aprovar la convocatòria de subvencions adreçades als clubs i entitats esportives
de la ciutat per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries, temporada
2018 -2019. Programa A de les subvencions en matèria esportiva.
Resolució 2018001701

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
47. Acceptar els termes de l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Girona, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social d'igualtat, per al 2018 i 2019.
Resolució 2018001702

48. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori de l'alumnat del sector Est de la ciutat de Girona pel curs 2018/2019.
Resolució 2018001703

49. Anul·lar el curs de Massatge Nadons del Centre Cívic Pont Major i del taller
Organitza i Coneix Meetups a Girona del Centre Cívic Pedret.
Resolució 2018001704

50. Aprovar la programació de les activitats de Nadal 2018 de la Xarxa de Centres
Cívics.
Resolució 2018001705

51. Resoldre la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a col·laborar en el transport adaptat de la
ciutat de Girona per a l’any 2018.
Resolució 2018001706

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
52. Ampliar els serveis de vigilància i control al Pavelló Municipal Girona -Fontajau,

en motiu dels actes del Gran Circ de Nadal 2018.
Resolució 2018001707

Pren la paraula la senyora Mª Àngels Planas i Crous, regidora delegada
d'Hisenda i Règim Interior, qui manifesta que d'acord amb el contingut de
l'informe emès per la cap de servei de Contractació i Compres, atès que el
Servei de Contractació i Compres és un servei transversal que depèn de
l’actuació de la resta de les àrees i serveis de l’Ajuntament per a la tramitació de
resolucions, i que a vegades es fa difícil complir els terminis, i atès que per
l’aprovació d’aquestes resolucions és competent la Junta de Govern Local, i la
última Junta que està prevista abans de la data límit fixada per la Instrucció de
tancament de la comptabilitat exercici 2018, és la d’avui, 20 de desembre, es
considera justificat declarar d'urgència l’aprovació de les propostes de
contractació que han estat incorporades com urgents a l’ordre del dia.
53. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres de reforma del carrer
Muntanya.
Resolució 2018001708

54. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres de reforma del carrer
Cardenal Margarit i tram de Maluquer Salvador fins al carrer Migdia.
Resolució 2018001709

55. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del subministrament d'un vehicle de
3.500 kg amb plataforma elevadora.
Resolució 2018001710

56. Iniciar i aprovar l'expedient per la contractació de les obres de coberta de la pista
poliesportiva de Fontajau.
Resolució 2018001711

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
57. Atorgar llicència municipal d'estructures no permanents desmuntables incloses
en "Parc Infantil i Juvenil de Nadal: LLEURESPORT" que se celebrarà els dies
27, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2018 i, 2, 3, i 4 de gener de 2019 a c/
Empuries, 47.
Resolució 2018001712

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
per la cap de servei d’Intervenció Llicències d’Obres i Activitats, que fa referència
a l’informe jurídic de data 20 de desembre de 2018, en el que es proposa la
concessió del títol administratiu habilitant per a la instal.lació d’estructures no
permanents desmuntables incloses en el Parc Infantil i Juvenil de Nadal:
Lleuresport” i atès que l’activitat on s’inclouen les estructures no permanents
desmuntables s’inicia el dia 27 de desembre de 2018, i que l’òrgan competent
d’aprovació de l’atorgament del títol administratiu habilitant és la Junta de Govern
Local que se celebra avui, dia 20 de desembre de 2018, es considera justificat

declarar d'urgència l’atorgament de la llicència d’estructures no permanents
desmuntables que s’inclouran en el “Parc Infantil i Juvenil de Nadal: Lleuresport”.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les deu i
disset minuts del matí.

