SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a dos de març de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i cinc 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, 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, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca i Narcís Sastre i Fulcarà.
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 23 de febrer d'enguany (expedient
2018006702), 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 la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
1. Modificar l'import de la pròrroga de l'addenda del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Girona i l'entitat membre del Consell de Cohesió i Serveis
Socials, Obra Social Comunitat de Bellvitge (Fundació OSCOBE), pel
desenvolupament del projecte Àmbar, de salut emocional per persones aturades.
Resolució 2018000247

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
2. Establir un conveni de col·laboració entre Medicina Integrativa Girona, SCP i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000248

3. Establir un conveni de col·laboració entre Albert Monge Soy (JMR Motorsport) i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000249

4. Establir un conveni de col·laboració entre Assessoria Laboral Imma Pol, SLP i

l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000250

5. Establir un conveni de formació entre el Centre d'Estudis Adams Barcelona, S.A.
i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000251

6. Aprovar inicialment les bases per a la sol·licitud i atorgament de subvencions
destinades a la contractació, per part d'empreses i entitats, de persones en
situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a quinze hores
setmanals, residents i empadronades a Girona, en el marc del programa Girona
Actua.
Resolució 2018000252

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
7. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Junta de Confraries de
Setmana Santa de Girona per a la realització dels actes de la Setmana Santa
2018.
Resolució 2018000253

8. Aprovar les bases reguladores que regiran l'adjudicació de les autoritzacions d'ús
privatiu per a la instal·lació de parades i atraccions de Fira al Parc Municipal de la
Devesa atorgades amb motiu de les Fires 2018.
Resolució 2018000254

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
9. Donar a conèixer l'informe sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Resolució 2018000255

10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
(9-018A).
Resolució 2018000256

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a vehicle (8-018A).
Resolució 2018000257

reclamació
12. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la
responsabilitat patrimonial formulada per danys a vehicle (71-017A)

de

Resolució 2018000258

13. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (77-016A).
Resolució 2018000259

14. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per

danys a vehicle (79-016A).
Resolució 2018000260

15. Estimar la petició d'indemnnització derivada de la reclamació formulada per
lesions sofertes en sortir de l'autobús urbà (28-016A).
Resolució 2018000261

16. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys soferts a l'autobús urbà (87-017A).
Resolució 2018000262

17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (10-018A).
Resolució 2018000263

18. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per desperfectes a una finca (11-018A).
Resolució 2018000264

19. Liquidar i acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o
assegurança de caució en el marc de la contractació del subministrament de tres
turismes mitjançant sistema rènting amb opció de compra per la Policia
Municipal.
Resolució 2018000265

20. Iniciar i aprovar l'expedient, aprovació del plec de clàusules administratives i
tècniques particulars dels serveis de reparació i posada en marxa de 18 motors
ASM PR500 del Teatre Municipal.
Resolució 2018000266

21. Iniciar i aprovar l'expedient, aprovar el plec de clàusules del servei de
manteniment de l'aplicació informàtica de Gestió del Patrimoni i convidar a
l'empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, SLU.
Resolució 2018000267

22. Adjudicar la contractació dels serveis de les Òperes Don Carlo i Cavalleria
Rusticana / Pagliacci.
Resolució 2018000268

23. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació mixta del subministrament i
instal·lació de dos ponts grua i compactadora de residus i la contractació
conjunta de redacció de projecte executiu i execució d'obra d'ampliació de la nau
del fossat dels residus a la planta de valorització energètica de residus de
Campdorà.
Resolució 2018000269

24. Adjudicar el subministrament de 351 arbres per a plantar a la ciutat de Girona
durant aquest hivern.
Resolució 2018000270

25. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació mixta del subministrament i

instal·lació d'un equip de generació d'energia renovable, el subministrament
d'energia renovable (a partir de biomassa) i manteniment per a la millora de
l'eficiència energètica i reducció d'emissions al CEIP Carme Auguet de Girona.
Resolució 2018000271

26. Iniciar i aprovar l'expedient, aprovació del plec de clàusules administratives
particulars i del plec de prescripcions tècniques del servei d'assistència i
manteniment dels sistemes de control de vehicles mitjançant lectura de
matrícules dels quals disposa l'Ajuntament de Girona i del subministrament dels
recanvis necessaris per a portar-lo a terme, i convidar a l'empresa SOCIEDAD
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA. (SICE, SA.)
Resolució 2018000272

27. Prorrogar el contracte d'obres de construcció del Pavelló esportiu PAV-2 FASE 1
a l'escola Cassià Costal de Girona i aprovació dels preus contradictoris PC02 A
PC10.
Resolució 2018000273

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
28. Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2018, per
inclusió suspensio de la tramitació de planejament derivat, gestio i llicències.
Resolució 2018000274

29. Obra núm 20171022
Atorgar llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya per a adequació d'espais
per a sala de control d'emergències a l'edifici Santa Caterina a plaça Pompeu
Fabra, 1.
Pressupost: 342.534,07 euros Impost ICIO: 13.667,11 euros.
Resolució 2018000275

30. Obra núm 20150287
Atorgar la modificació de llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat
amb construcció de piscina al carrer Riera Bascanella, 2.
Pressupost: 13.066,55 euros Impost ICIO: 521,36 euros
Resolució 2018000276

31. Obra núm 20180221
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge en edifici plurifamiliar al carrer
Albereda, 10 2n
Pressupost: 67.968,30 euros Impost ICIO: 2.711,94 euros
Resolució 2018000277

32. Obra núm 20170271
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a SME S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS,
SA per a reforma de l'oficina de correus a l'avinguda Ramon Folch, 2 bxs.
Resolució 2018000278

33. Obra núm 20161312

Atorgar la pròrroga de llicència d'obres per a reforma i ampliació d'un habitatge
unifamiliar en filera amb piscina al carrer Rutlla, 145.
Resolució 2018000279

34. Obra núm 20171904
Atorgar llicència d'obres a la societat Perfums Estètica, SL per a reforma interior
de local per a centre d'estètica al carrer Joan Maragall, 44.
Pressupost: 50.224,75 euros Impost ICIO: 2.003,97 euros.
Resolució 2018000280

35. Obra núm 20171457
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina al carrer Pou de la Torre, 10.
Pressupost: 224.033,92 euros Impost ICIO: 8.938,95 euros.
Resolució 2018000281

36. Obra núm 20180217
Atorgar llicència d'obres a la societat Allotjaments Call de Girona, SL per a
rehabilitació estructural de coberta al carrer Alemanys, 4.
Pressupost: 8.800,00 euros Impost ICIO: 351,12 euros
Resolució 2018000282

37. Obra núm 20180236
Atorgar llicència urbanística d'enderroc de cobert per a posterior construcció
d'habitatge al carrer Sant Daniel, 33.
Pressupost: 6.520,00 euros Impost ICIO: 260,15 euros
Resolució 2018000283

38. Obra núm 20180326
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació i consolidació de part de la coberta al
carrer Pont Major, 84.
Pressupost: 13.816,27 euros Impost ICIO: 551,27 euros
Resolució 2018000284

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
39. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Grup Proscènium per
a la realització dels Pastorets de Girona 2017-18.
Resolució 2018000285

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

