SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-tres de febrer 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 del primer tinent d'alcalde Eduard Berloso i Ferrer
(per absència de l'alcaldessa presidenta Marta Madrenas i Mir), i trobant-se presents
els tinents i tinentes d'alcalde Glòria Plana i Yanes, Mª Àngels Planas i Crous, Isabel
Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, la regidora Eva Palau i Gil i el
regidor Cristobal Sánchez i Torreblanca.
Dóna fe de l'acte el vicesecretari general, Lluís Pau i Gratacós. 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.
El tinent d'alcalde, senyor Eduard Berloso i Ferrer, declara obert l'acte, i pregunta si
s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 16 de febrer d'enguany
(expedient núm. 2018005768), 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. Ampliar el termini de devolució de documents cedits en règim de comodat a la
Fundació Rafael Masó.
Resolució 2018000199

2. Establir un conveni regulador d'atorgament de subvenció per concessió directa al
Club de Modelisme Naval de Girona, destinada a l'organització de la XXII
Trobada de Modelisme Naval.
Resolució 2018000200

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
3. Ratificar els termes del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, relatiu al
desenvolupament del projecte comunitari per a escales al barri de la Font de la
Pólvora per a l'any 2017.
Resolució 2018000201

4. Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de
concurrència competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent gran de
la ciutat de Girona per a l'any 2018.
Resolució 2018000202

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 PLUS, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000203

6. Establir un conveni de col·laboració amb la Fundació privada INFORM - Institut
per a la formació de joves vers l'administració d'empreses.
Resolució 2018000204

7. Establir un conveni de col·laboració entre Mutuam MPS i l'Ajuntament de Girona
en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000205

8. Establir un conveni de col·laboració entre Werkhaus, SL SCS (Bauhaus) i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000206

9. Establir un conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona en el marc del
Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018000207

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Salut Pública i Seguretat en el treball
10. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Agrupació, per portar a terme activitats de promoció de la salut a la ciutat de
Girona.
Resolució 2018000208

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
11. Declarar la caducitat de l'expedient d'aprovació inicial i informació pública de la
relació detallada de béns i drets dins l'àmbit urbanístic del PA-88 Universitat de
Cervera (DOGC 4557 de 24/01/2006) aprovat inicialment per acord plenari de 24
d'octubre de 2017 per adquirir mitjançant el sistema d'expropiació forçosa la
propietat dels béns i drets afectats (parcel·les cadastrals 4869712 i 4869713), i
l'arxiu de les actuacions amb els efectes previstos a l'article 95 de la Llei 39/2015
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Resolució 2018000209

12. Aplicar el fons de contingència exercici 2018.
Resolució 2018000210

13. Declarar desistida la petició d'indemnització derivada de reclamació per
responsabilitat patrimonial (86-017A).
Resolució 2018000211

14. Declarar desistida la petició d'indemnització derivada de reclamació per
responsabilitat patrimonial (12-017A).
Resolució 2018000212

15. Declarar desistida la petició d'indemnització derivada de reclamació per
responsabilitat patrimonial (72-017A).
Resolució 2018000213

16. Estimar parcialment la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial
derivada de la reclamació formulada (50-016A).
Resolució 2018000214

17. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada (51-016A).
Resolució 2018000215

18. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (7-018A).
Resolució 2018000216

19. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres d'urbanització espai posterior
Fira de Girona.
Resolució 2018000217

20. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres corresponents a jardineria i
xarxa de rec del projecte d'urbanització del sector Pla de Baix de Domeny.
Resolució 2018000218

21. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les instal·lacions semafòriques
corresponents a les obres complementàries d'urbanització del sector Pla de Baix
de Domeny.
Resolució 2018000219

22. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament de
dos vehicles per als serveis de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000220

23. Aprovar la modificació del contracte dels serveis de teleassistència domiciliària
per a persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin soles a la
ciutat de Girona.

Resolució 2018000221

24. Adjudicar el contracte del servei de coordinació de trucades per atendre les
necessitats del centre coordinador d'emergències de Girona.
Resolució 2018000222

25. Requerir de forma excepcional a l'empresa TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU perquè continui prestant el servei de teleassistència
domiciliària per a persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin
soles a la ciutat de Girona, en els propis termes del contracte actual, des del dia
1 de març de 2018 i fins a la nova formalització del contracte.
Resolució 2018000223

26. Adjudicar la contractació mixta del subministrament de l'ampliació dels sistemes
tallafocs perimetrals de l'Ajuntament i serveis de gestió.
Resolució 2018000224

27. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del servei de formació
en els Espais Internet de les biblioteques municipals de Girona.
Resolució 2018000225

28. Prorrogar el contracte de subministrament de vestuari i equips de protecció
individual per al personal municipal uniformat, pel període d'un any a partir del
dia 1 de març de 2018.
Resolució 2018000226

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
29. Aprovar les bases reguladores per a participar a la 14a Mostra d'aparadorisme i
decoració interior "Girona, Temps de Flors" per l'any 2018.
Resolució 2018000227

30. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i
l'Ajuntament de Girona per al desenvolupament de màsters tesis sobre la ciutat
de Girona.
Resolució 2018000228

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
31. Aprovar la convocatòria 2018 adreçada a les escoles bressol privades de la ciutat
de Girona, per a l'establiment de convenis de col·laboració per a l'escolarització
d'infants de 0-3 anys de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000229

32. Aprovar les bases reguladores de la Beca Girona Premi d'Europa.
Resolució 2018000230

33. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Federació Catalana d'Entitats
contra el Càncer com a col.laboració al projecte "Nassos contra el càncer".
Resolució 2018000231

34. Resoldre la convocatòria de subvencions per a centres educatius de la ciutat de
Girona per al foment i promoció de l'esport escolar, curs 2017 - 2018.
Resolució 2018000232

35. Aprovar les bases per a la sol.licitud de subvencions per a participar en curses
solidàries (Trailwalker Girona i Oncotrail).
Resolució 2018000233

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
36. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica al Pla de
Campdorà entre les cases 58 i 59.
Resolució 2018000234

37. Aprovar inicialment el Projecte de construcció d'un camí ciclable a la zona
industrial Torroella-Nestlé.
Resolució 2018000235

38. Obra núm 20161299
Atorgar la modificació de llicència d'obres per a redistribució interior d'edifici
plurifamiliar al carrer Argenteria, 23, bxs.
Pressupost: 20.000,00 euros Impost ICIO: 798,00 euros
Resolució 2018000236

39. Obra núm 20171705
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Narcis Blanch 1-3-5 per a
rehabilitació de façana al carrer Narcís Blanch i Illa, 1-3-5.
Pressupost: 105.719,39 euros Impost ICIO: 4.218,20 euros
Resolució 2018000237

40. Obra núm 20171890
Atorgar llicència d'obres per a ampliació i reforma interior d'un habitatge
unifamiliar al carrer Mare de Déu del Pilar, 4.
Pressupost: 6.371,65 euros Impost ICIO: 254,23 euros
Resolució 2018000238

41. Obra núm 20180085
Atorgar llicència d'obres a la societat Zenit Houses, SL per a enderroc d'elements
interiors secundaris sense afectació de l'estructura d'edifici al carrer Nou, 33,
bxs. 1.
Pressupost: 273.537,83 euros Impost ICIO: 10.914,16 euros
Resolució 2018000239

42. Obra núm 20171560
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior per a divisió d'un habitatge en dos

a plaça Poeta Marquina, 5, 4t 1a
Pressupost: 22.145,86 euros Impost ICIO: 883,62 euros
Resolució 2018000240

43. Obra núm 20171572
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local a habitatge al carrer
Juli Garreta, 24 pr. 1
Pressupost: 75.297,60 euros Impost ICIO: 3.004,37 euros
Resolució 2018000241

44. Obra núm 20180161
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina a cel obert i murs
perimetrals al carrer Torre de Taialà, 32.
Pressupost: 12.981,56 euros Impost ICIO: 517,96 euros
Resolució 2018000242

45. Obra núm 20180211
Atorgar llicència d'obres a la societat Immobles 54, SL per a reforma d'accés i
elements comuns d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Santa Clara,
54.
Pressupost: 153.089,73 euros Impost ICIO: 6.108,28 euros
Resolució 2018000243

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
46. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa a
Circus Arts Foundation, per a la realització de la setena edició del Festival
Internacional del Circ - Elefant d'Or - 2018.
Resolució 2018000244

47. Aprovar les bases especifiques per a subvencionar un projecte de foment de les
indústries culturals i creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís.
Resolució 2018000245

48. Aprovar la convocatòria per a l'any 2018 d'ajuts a la formació, creació, recerca,
producció, exhibició i acompanyaments artístics de l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000246

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.

