SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a tretze d'abril de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i un minut 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 Marta Madrenas i Mir), i trobant-se presents els
tinents i tinentes d'alcalde Glòria Plana i Yanes, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència les tinents d'alcalde Mª Àngels Planas i Crous i Isabel
Muradàs i Vázquez.
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.
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 6 d'abril 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 l'alcaldessa
1. Aprovar el conveni per a la coedició d'un llibre sobre l'Agrupació Fotogràfica i
Cinematogràfica de Girona (AFIC), de la col·lecció "Girona. Fotògrafs".
Resolució 2018000440

A proposta del regidor delegat de Joventut
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" per la cessió
gratuïta de l'Auditori de l'EspaiCaixa Girona.
Resolució 2018000441

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació

3. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Mutuam MPS i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000442

4. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Lloguers del Ter, SLU i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000443

A proposta del regidor delegat de la UMAT, Ciutat Intel·ligent i Relacions
Exteriors
5. Aprovar el conveni de col·laboració específica entre la Universitat de Girona Centre Europe Direct Girona de la UdG i l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000444

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
6. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018.
Resolució 2018000445

7. Modificar l'acord d'adjudicació dels 2 lots del contracte de les pòlisses
d'assegurances de multirisc per pèrdues o danys materials dels béns mobles i
immobles que constitueixen el patrimoni de l'Ajuntament i l'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Girona, pel que fa a la
previsió de la despesa corresponent per cada any de durada del contracte
Resolució 2018000446

8. Adjudicar la contractació d'un servei de prevenció aliè per a la prestació dels
serveis que corresponen al desenvolupament de les disciplines preventives de
Seguretat en el treball i Medicina del treball.
Resolució 2018000447

9. Prorrogar els serveis de menjador de les escoles bressol municipals tant pel que
fa al LOT 1 "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren", "Garbí", com pel que fa al LOT 2
"Baldufa", "L'Olivera" i "La Devesa", pel període d'un any coincidint amb el
calendari escolar (setembre de 2018 a juliol de 2019).
Resolució 2018000448

10. Pròrrogar el subministrament de gasoil C per a calefaccions i gasoil B per als
grups electrògens de diferents edificis municipals, pel període d'un any a partir
del 21 d'abril de 2018.
Resolució 2018000449

11. 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 divers material: PC per
l'Oficina de Comunicació, un projector pel sindicat CSIF, llicències d'Office
Standard per la Policia Municipal i llicències Office Professional per a Recaptació

i Gestió Tributària
Resolució 2018000450

12. Aprovar la modificació del contracte dels serveis d'actualització de "Service
Packs", i de suport i de manteniment correctiu i evolutiu del sistema de gestió de
Recursos Humans (Meta4 PeopleNet) de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000451

13. Executar l'opció de compra del maquinari que suporta la infraestructura de
virtualització del centre de processament de dades municipal, adquirit pel mètode
d'arrendament amb opció de compra.
Resolució 2018000452

14. Retornar la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de caució a favor de
l'empresa ORACLE IBERICA, SRL.
Resolució 2018000453

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
15. Denegar l'autorització per a la venda de planter al situat exterior del Mercat
Municipal d'Abastaments
Resolució 2018000454

16. Aprovar el conveni regulador de la subvenció pel festival Sea Otter Europe Costa
Brava Girona 2018, entre l'Ajuntament de Girona i Bike Show Sport Events SL.
Resolució 2018000455

17. Aprovar la convocatòria 2018 dels ajuts Aixequem Persianes als barris de Sant
Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla
Resolució 2018000456

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
18. Aprovar l'aportació municipal any 2018 al Consorci de la UNED.
Resolució 2018000457

19. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat UNI Girona Club de Bàsquet,
per les temporades 2017/2018 (període gener/juny 2018),
2018/2019 i
2019/2020, com a suport al seu projecte esportiu i per la participació en
competicions europees.
Resolució 2018000458

20. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Federació Catalana de Basquetbol
amb motiu que la ciutat de Girona l'any 2018 sigui "Capitalitat del Bàsquet
Femení 2018".
Resolució 2018000459

21. Aprovar la convocatòria de subvencions per a participar en curses solidàries de
l'any 2018 (Trailwalker Girona 2018 i Oncotrail 2018).
Resolució 2018000460

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
22. Obra núm 20131307
Declarar la caduciatat de la llicència d'obres atorgada a la societat DFNR, SL per
a reforma interior d'edifici plurifamiliar per a instal·lació d'ascensor a Gran Via
Jaume I, 8.
Resolució 2018000461

23. Obra núm 20180383
Atorgar llicència d'obres a la societat Apris Gestió Tècnica de Serveis, SL per a
reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge a l'avinguda Sant Francesc, 21 5èA.
Pressupost: 51.062,04 euros Impost ICIO: 2.037,38 euros
Resolució 2018000462

24. Obra núm 20180356
Atorgar llicència urbanístic a la Comunitat de Propietaris Joan Tarrus i Bru, 2 per
a divisió d'un local en dos locals i un traster al carrer Joan Tarrús i Bru, 2.
Resolució 2018000463

25. Obra núm 20180083
Atorgar llicència d'obres per a construcció de garatge adossat a habitatge
unifamiliar al carrer Narcis Xifra i Masmitjà, 22.
Pressupost: 10.357,56 euros Impost ICIO: 413,27 euros
Resolució 2018000464

26. Obra núm 20160995
Declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada a la societat Vita Liberte
España, SL per a adequació de local per a gimnàs al carrer Bernat Boades, 92,
bxs. 2.
Resolució 2018000465

27. Obra núm 20180194
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge al carrer
Doctor Gaspar Casal, 12, 5è 1a.
Pressupost: 64.304,30 euros Impost ICIO: 2.565,74 euros
Resolució 2018000466

28. Obra núm 20180107
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a consulta de fisioteràpia al
carrer Jaume Balmes, 15 entl. 2a.
Pressupost: 41.559,00 euros Impost ICIO: 1.658,20 euros
Resolució 2018000467

29. Obra núm 20170391
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer

Abat Escarré, 2.
Pressupost: 284.894,50 euros Impost ICIO: 11.367,29 euros
Resolució 2018000468

30. Atorgar la llicència per a una activitat recreativa musical de caràcter extraordinari
per a la realització de la Festa Major de la Universitat de Girona que se celebrarà
el dia 18 d'abril de 2018 al pàrquing nord de l'estadi municipal de Montilivi de la
ciutat de Girona
Resolució 2018000469

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
31. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la façana
de la finca situada al carrer Narcís Blanch i Illa 1).
Resolució 2018000470

32. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de les
façanes de la finca situada al carrer Berenguer Carnicer 2).
Resolució 2018000471

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
33. Aprovar la subscripció de l'Ajuntament de Girona al conveni de cooperació i
col·laboració entre els municipis que integren el Fòrum de les Ciutats amb
Consell de la Formació Professional de Catalunya
Resolució 2018000472

Pren la paraula el primer tinent d'alcalde president, senyor Eduard Berloso i
Ferrer, qui manifesta que a la vista de l'informe emès per la cap del servei
d'Educació, atès que el proper 18 d'abril es durà a terme en la trobada del Fòrum
de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya la
signatura del Conveni de forma conjunta entre totes les ciutats implicades, i atès
que resulta necessària l'aprovació de l'esmentat abans de la signatura conjunta,
es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de la subscripció de
l'Ajuntament de Girona al conveni de cooperació i col·laboració entre els
municipis que integren el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació
Professional de Catalunya.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior

34. Aprovació del preu contradictori número 11 de les obres de construcció del
pavelló esportiu pav-2 fase 1 a l'Escola Cassià Costal.
Resolució 2018000473

Pren la paraula el primer tinent d'alcalde president, senyor Eduard Berloso i
Ferrer, qui manifesta que a la vista de l'informe emès per el cap d'Urbanisme ,
atès que la data de finalització de les obres del Pavelló esportiu de l'escola
Cassià Costal és el dia 16 d'abril de 2018 i atesos els terminis de la tramitació
administrativa, i amb l'objectiu de complir amb el calendari previst, es considera
justificat declarar d'urgència l'aprovació dels preus contradictoris de les obres de
construcció del Pavelló esportiu PAV-2 FASE 1, a l'escola Cassià Costal.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i tres minuts del matí.

