SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint de juliol de dos mil divuit.
Essent dos quarts de deu i dos 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 i Mª Àngels Planas i Crous.
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.
Excusen la seva absència els tinents d'alcalde Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas
i Gironès.
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 13 de juliol d'enguany (expedient
núm. 2018028326), 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 Cooperació
1. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a
projectes en matèria de cooperació al desenvolupament en els municipis
agermanats de la ciutat de Girona, per a l'any 2018.
Resolució 2018000984

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
2. Resoldre l'escrit presentat amb data 14 de juny de 2018, per l'empresa Xavier
Alsina, S.A.
Resolució 2018000985

3. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
caiguda a la via pública (62-017A).
Resolució 2018000986

4. Retornar la garantia definitiva constituïda per a fer front a les obligacions
derivades del contracte de serveis per a la realització de l'estudi "Estratègia
Turística de Girona i el seu territori. Pla d'Accions per a un turisme sostenible i de
qualitat.
Resolució 2018000987

5. Aprovar la modificació del contracte d'obres de condicionament com a oficines
municipals de l'edifici de la Central del Molí i els preus contradictoris PCOU001 i
PCOU002.
Resolució 2018000988

6. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment del
programa FotoWare, aprovació del plec de clàusules administratives particulars i
del plec de prescripcions tècniques, de la despesa i de la invitació a l'empresa
MAQUIMPRÈS, SA.
Resolució 2018000989

7. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment del
programa Cran Pandora, aprovació del plec de clàusules administratives
particulars i del plec de prescripcions tècniques, de la despesa i de la invitació a
l'empresa CRAN CONSULTING, SL.
Resolució 2018000990

8. Modificar les prestacions derivades del contracte del servei de manteniment
preventiu de la xarxa d'enllumenat públic exterior del municipi de Girona.
Resolució 2018000991

9. Acceptar la petició formulada per l'empresa SERVEIS DE GESTIÓ CULTURAL
ICONO, S.L., i prorrogar el contracte dels serveis d'atenció i informació al visitant
i execució del servei educatiu del Museu d'Història de Girona, pel període de 21
de juliol de 2018 i fins a la formalització del nou contracte.
Resolució 2018000992

10. Prorrogar el contracte de serveis de gestió de les còpies de seguretat dels
sistemes informàtics municipals, pel període d'un any a partir del dia 3 d'agost de
2018.
Resolució 2018000993

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
11. Canvi de titularitat al padró de marxants de Gestió Tributària.
Resolució 2018000994

12. Denegar la sol.licitud de traspàs parada núm. 68 dissabte mercat de marxants
Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2018000995

13. Denegar les sol.licituds d'ocupació d'espai a la via pública amb destinació a la
venda ambulant als mercats de marxants de dimarts/dissabte a les Ribes del
Ter/Devesa i/o dijous a Can Gibert del Pla.
Resolució 2018000996

14. Atorgar una subvenció nominativa prevista al pressupost municipal a l'Associació
Amics de les Flors de Girona per la col·laboració en l'organització de la 63a
edició de la mostra floral "Girona, Temps de Flors", regulada mitjançant conveni.
Resolució 2018000997

15. Resoldre la sol·licitud d'ajut Aixequem Persianes presentada per M.F.G., titular
de l'activitat "Pepeerina", taller de creació i personalització tèxtil.
Resolució 2018000998

16. Resoldre la sol·licitud d'ajut Aixequem Persianes presentada per R.M.V.B., titular
de l'activitat "HUIZEN", interiorisme i disseny.
Resolució 2018000999

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta de l'alcaldessa
17. Aprovar definitivament el projecte de reforma de la cruïlla dels carrers Reggio
Emilia - Cardener.
Resolució 2018001000

18. Obra núm 20180398
Atorgar llicència d'obres a la societat Immobiliària Vendom Segle XXI, SL per a
rehabilitació d'edifici plurifamiliar per a vuit habitatges a plaça del Vi, 7.
Pressupost: 561.836,85 euros Impost ICIO: 22.417,29 euros.
Resolució 2018001001

19. Obra núm 20180093
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior i ampliació d'habitatge unifamiliar
aïllat a pujada Torrassa, 11.
Pressupost: 70.174,40 euros Impost ICIO: 2.799,96 euros.
Resolució 2018001002

20. Obra núm 20180197
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Mas Devesa, 29.
Pressupost: 20.301,00 euros Impost ICIO: 810,01 euros.
Resolució 2018001003

21. Obra núm 20180745
Atorgar llicència d'obres per a perllongació d'ascensor a planta soterrani d'edifici
plurifamiliar existent a plaça Poeta Marquina, 6.
Pressupost: 9.697,05 euros Impost ICIO: 386,91 euros.

Resolució 2018001004

22. Obra núm 20180882
Atorgar llicència d'obres a Sucesores Salas Bosch, CB per a agrupació de tres
locals per a reforma i canvi d'ús a habitatge al carrer Nou, 8 esc. 2 3r locals 2-34.
Pressupost: 35.621,64 euros Impost ICIO: 1.421,30 euros.
Resolució 2018001005

23. Obra núm 20180891
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge unifamiliar al carrer
Pedret, 52.
Pressupost: 140.603,28 euros Impost ICIO: 5.610,07 euros.
Resolució 2018001006

24. Obra núm 20170238
Acceptar la sol·licitud de renúncia a la llicència d'obres atorgada per a reforma i
canvi d'ús de local a habitatge a pujada Pedreres, 20.
Resolució 2018001007

25. Obra núm 20180987
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Joaquim Maria
Masramon, 54.
Pressupost: 9.700,00 euros Impost ICIO: 387,03 euros.
Resolució 2018001008

26. Obra núm 20181085
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Grober 4-6 per a
rehabilitació de façana al carrer Cristòfor Grober, 4.
Pressupost: 46.635,26 euros Impost ICIO: 1.860,75 euros.
Resolució 2018001009

27. Aprovar inicialment el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del
Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona.
Resolució 2018001010

28. Obra núm 20181027
Atorgar llicència d'obres al Girona Futbol Club, SAD per a instal·lació elèctrica
d'enllumenat a l'Estadi Montilivi a l'avinguda Montilivi, 141.
Pressupost: 162.537,08 euros Impost ICIO: 6.485,23 euros.
Resolució 2018001011

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
29. Aportació econòmica per a la gestió del Cinema Truffaut.
Resolució 2018001012

A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports

30. Donar per finalitzat el conveni entre l'Ajuntament de Girona i M.C.S., titular de
l'escola Monis, per l'escolarització de dos infants nascuts l'any 2016 els cursos
2017-2018 i 2018-2019, per tancament de l'escola.
Resolució 2018001013

31. Deixar sense efectes el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i
M. C. S., titular de la llar d'infants Monis, per a l'escolarització de dos infants
nascuts l'any 2017, en el marc de la convocatòria 2018, per tancament de
l'escola.
Resolució 2018001014

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
32. Modificar l'apartat 10 de l'annex 1 del plec de clàusules administratives
particulars, i ampliació del termini per presentar proposicions.
Resolució 2018001015

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 es
proposa la modificació del plec de clàusules i atès que l'òrgan de contractació
haurà d'ampliar el termini inicial de presentació de proposicions en el cas que es
produeixen modificacions significatives en els plecs, atès que la present licitació
es troba en període de presentació d'ofertes i que finalitza el proper dia 26 de
juliol, cal aprovar amb urgència la modificació del plec i ampliar el termini de
presentació de proposicions i atès que l'òrgan competent és la Junta de Govern
Local, es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de l'acord de
modificació de l'apartat 10 de l'annex 1 del plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació mixta del subministrament en règim de lloguer i
els serveis d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat ornamental
nadalenc 2018 a la ciutat de Girona.

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

