SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-set de març de dos mil divuit.
Essent les deu i quatre 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.
Excusa la seva absència la tinenta i tinent d'alcalde Glòria Plana i Yanes 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 març d'enguany, 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. Desestimar l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones titulars de
famílies monoparentals de Girona, subjectes passius de l'impost sobre béns
immobles (IBI) 2017, atorgats provisionalment.
Resolució 2018000400

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
2. Aprovar el col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i l'Ajuntament de Girona per a
la impartició de la formació mitjançant la plataforma Aula Mentor, en el marc del
Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018000401

3. Aprovar el conveni de col·laboració entre Hortinofre Fruits, SL i l'Ajuntament de
Girona per a l'adquisició d'experiència professional, en el marc del Programa 30

Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000402

4. Aprovar el conveni de col·laboració entre Planasdis Girona, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000403

5. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut per al Desenvolupament de la
Formació i l'Ocupació (IDFO) i l'Ajuntament de Girona per a la impartició de la
formació en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000404

6. Aprovar el conveni de col·laboració entre PIMEC Girona i l'Ajuntament de Girona
per a la impartició de la formació en el marc del Programa Fem Ocupació per a
Joves, exp. SOC016/17/00025
Resolució 2018000405

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
7. Atorgar la subvenció per a l'organització de carnestoltes als barris i sectors de la
ciutat durant el 2018.
Resolució 2018000406

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació
8. Aprovar un conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la
Associació UAP Eduquem per la Pau
Resolució 2018000407

9. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a
projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional i projectes
d'educació per al desenvolupament i sensibilització, per a l'any 2018
Resolució 2018000408

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
10. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació del subministrament, implantació i
manteniment per un període de tres anys d'un sistema tallafocs de nova
generació.
Resolució 2018000409

11. Imposar les penalitats per incompliment per demora, imputable al contractista,
del contracte de subministrament d'un camió cistella per a la Brigada
d'Enllumenat de l'Ajuntament de Girona

Resolució 2018000410

12. Prorrogar les pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament de Girona: assegurança
que cobreixi les conseqüències econòmiques derivades de l'ús i circulació de
vehicles de motor de l'Ajuntament de Girona, assegurança de vida i accidents del
personal de l'Ajuntament de Girona i Assegurança de responsabilitat d'autoritats i
personal de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000411

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
13. Aprovar el conveni específic entre l'Ajuntament de Girona, la Fundació Casa de
Cultura de la Diputació de Girona i el Museu de matemàtiques de Catalunya per
col·laborar en l'exposició "Experiències Matemàtiques"
Resolució 2018000412

14. Aprovar un conveni de col·laboració amb "The Seagull Sportive, S.L" per
l'organització de la 5a edició del torneig "Costa Brava Girona Basket Cup 2018"
els dies 29,30 i 31 de març de 2018
Resolució 2018000413

15. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Agrupació Esportiva MicFootball per a
l'organització del Torneig MIC de Basketball 2018, els dies 29 (inauguració i
partits inaugurals), 30 març (partits fase classificació), i 1 d'abril (finals del
torneig) i partits de classificació del Torneig de Futbol Base MIC 18
"Mediterranean International Cup" en el camp municipal de futbol de Torres de
Palau els dies 28 i 29 de març
Resolució 2018000414

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

