SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-tres de novembre de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i sis 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 i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors Cristobal Sánchez i
Torreblanca, Narcís Sastre i Fulcarà i Josep Pujols i Romeu.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Glòria Plana i Yanes i el tinent d'alcalde
Joan Alcalà i Quiñones.
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 16 de novembre d'enguany
(expedient núm. 2018043602), 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 de Dinamització del Territori
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Comissió
per a les Activitats a l'Espai de La Copa de Girona per a la programació de la
Copa durant les Fires de Sant Narcís 2018.
Resolució 2018001513

2. Aprovar la concessió d'una subvenció, per concessió directa, a l'entitat Colla
Gegantera Fal·lera Gironina per a l'elaboració del vestuari dels Banderers.
Resolució 2018001514

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
3. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada

per caiguda a la via pública (91-018M).
Resolució 2018001515

4. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (93-018M).
Resolució 2018001516

5. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (94-018M).
Resolució 2018001517

6. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
caiguda a la via pública (63-017A).
Resolució 2018001518

7. Iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació de les obres d'ampliació de la
vorera est de la Travessera de Santa Eugènia a Girona.
Resolució 2018001519

8. Iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament de peces de
pedra basàltica pel carrer Santa Clara de Girona.
Resolució 2018001520

9. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis d'enjardinament de 1.521
escocells de la ciutat de Girona.
Resolució 2018001521

10. Imposar penalitats a l'empresa SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL, per
demora, en el contracte de subministrament de roba operativa policial i d'agents
cívics per la Policia Municipal (Lot 3).
Resolució 2018001522

11. Imposar penalitats per compliment defectuós de la prestació objecte del
contracte, imputable al contractista, dels serveis postals de l'Ajuntament de
Girona.
Resolució 2018001523

12. Modificar el contracte de subministrament per sistema rènting d'una furgoneta
mixta extrallarga, transformada, condicionada i equipada, per a ús policial i
imposar penalitats per demora.
Resolució 2018001524

13. Ampliar el contracte de serveis de vigilància en el Pavelló Girona- Fontajau i en
les Piscines d'Estiu de la Zona esportiva de la Devesa.
Resolució 2018001525

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació

14. Establir l'annex del 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 formació, en el marc del Programa 30 Plus (Exp. 30P-152017).
Resolució 2018001526

15. Establir l'annex del conveni de col·laboració entre el Centre d'Estudis Adams
Barcelona, SA i l'Ajuntament de Girona, per a la impartició de formació, en el
marc del Programa 30 Plus (Exp. 30P-15-2017).
Resolució 2018001527

16. Establir l'annex del conveni de col·laboració entre la Fundació Paco Puerto i
l'Ajuntament de Girona, per a la impartició de formació, en el marc del Programa
30 Plus (Exp. 30P-15-2017).
Resolució 2018001528

17. Establir l'annex del conveni de col·laboració entre PIMEC Girona i l'Ajuntament
de Girona, per a la impartició de formació, en el marc del Programa 30 Plus (Exp.
30P-15-2017).
Resolució 2018001529

18. Establir l'annex del conveni de col·laboració entre Unió d'Empresaris de la
Construcció 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 2018001530

19. Establir l'annex del conveni de col·laboració per a la impartició de la formació
entre la Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018001531

20. Establir l'annex del 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 2018001532

21. Modificar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre QPARADIS SOLUCIONS
TECNIQUES SL, i l'Ajuntament de Girona per a l'adquisició d'experiència
professional dels participants en el marc del Programa Fem Ocupació per a
Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018001533

22. Donar per justificada la subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions
en règim de concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per les
associacions d'hostaleria i restauració per l'any 2017.
Resolució 2018001534

23. Donar per justificada la subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions
en règim de concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per les

associacions d'hostaleria i restauració per l'any 2017.
Resolució 2018001535

24. Requerir el reintegrament de la quantitat no justificada de la subvenció en el
marc de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva
per finançar activitats realitzades per les associacions d'hostaleria i restauració
per l'any 2017.
Resolució 2018001536

25. Atorgar les subvencions per a les associacions d'hostaleria i restauració segons
convocatòria per a la concessió de subvencions a les Associacions de
d'hostaleria i restauració de Girona per l'any 2018.
Resolució 2018001537

26. Autoritzar el traspàs de la parada composta pels llocs números 180,181,182 i
183 del Mercat Municipal d'Abastaments.
Resolució 2018001538

27. Denegar la sol.licitud per a la instal·lació d'una parada a l'exterior del Mercat
Municipal d'Abastaments.
Resolució 2018001539

28. Denegar les sol.licituds d'ocupació 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 2018001540

29. Resoldre la sol·licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per l'empresa
GESTORIA EMPRESARIAL GIRONA 2015 SLU.
Resolució 2018001541

30. Resoldre la sol·licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per la Sra. L. H.
titular de l'activitat d'acadèmia d'idiomes: "Britania Academy".
Resolució 2018001542

31. Donar de baixa parcialment l'operació comptable corresponent a la convocatòria
2018 dels ajuts Aixequem Persianes als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i
Can Gibert del Pla.
Resolució 2018001543

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
32. Sotmetre a informació pública la proposta de modificació puntual del projecte de
reparcel.lació voluntària de la UA 70 Serveis Vilarroja.
Resolució 2018001544

A proposta de l'alcaldessa
33. Obra núm 20181813

Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Força, 8 3r.
Pressupost: 79.637,77 euros Impost ICIO: 3.177,55 euros
Resolució 2018001545

34. Obra núm 20181818
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris ronda Pedret, 10 per a
rehabilitació de façana i elements comunitaris.
Pressupost: 71.554,69 euros Impost ICIO: 2.855,03 euros
Resolució 2018001546

35. Aprovar definitivament el Projecte de reforma dels carrers Cardenal Margarit i
tram de Maluquer Salvador fins al carrer Migdia.
Resolució 2018001547

36. Aprovar definitivament el Projecte de coberta de la pista poliesportiva de
Fontajau.
Resolució 2018001548

37. Aprovar definitivament el projecte d'obres ordinàries de la vorera est del carrer
Barcelona, entre el carrer 8 de març de 1908 i la rotonda de Fornells.
Resolució 2018001549

38. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el Projecte constructiu pel
desdoblament i ampliació del ramal de sortida de la C-65 al nus de la intersecció
amb la N-II a Girona.
Resolució 2018001550

39. Denegar la llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Alemanys, 10.
Resolució 2018001551

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
40. Aprovar els termes del conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, l'Ajuntament de Girona i
la Fundació Auditori Palau de Congressos regulador del suport de la Generalitat
als equipaments escènics i musicals Teatre Municipal de Girona i Auditori de
Girona l'any 2018.
Resolució 2018001552

41. Aprovar el conveni d'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Associació
Acocollonat per a la realització del Festival Acocollona't - Festival de cinema
fantàstic i de terror de Girona 2018.
Resolució 2018001553

42. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Elna per al desenvolupament del projecte "El Voluntariat realitzat per persones
amb diversitat funcional lleu i moderada".
Resolució 2018001554

43. Establir el conveni amb el centre La Chambre Blanche (Québec) dins el marc del
projecte l'intercanvi de residències artístiques.
Resolució 2018001555

44. Establir el conveni amb l'Associazione Artéco (Itàlia) dins el marc del projecte
l'intercanvi de residències artístiques.
Resolució 2018001556

45. Resoldre la convocatòria per a la concessió de dues beques per a la creació
artística - Bòlit Residència Girona Creativa en l'intercanvi amb la Chambre
Blanche (Québec) i el Projecte Rad'Art de l'Associazione Artéco (Itàlia).
Resolució 2018001557

A proposta de l'alcaldessa
46. Aprovar el conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Girona, la
Fundació Girona, Universitat i Futur i l'Ajuntament de Girona per a la realització
del projecte Rossinyol a la ciutat de Girona pel curs 2018-19.
Resolució 2018001558

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
47. Atorgar una subvenció a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola
Montfalgars, per al desenvolupament d'actuacions del Pla d'Educació i
Convivència, durant el període de l'1 d'octubre de 2018 a 31 de juliol de 2019.
Resolució 2018001559

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
48. Resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament l'expedient i la
relació de béns i drets dins l'àmbit del PA-88 - Universitat de Cervera aprovat
definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en
sessió de data 29 de juny de 2005 (DOGC 4557 de 24/01/2006) per adquirir per
expropiació forçosa. Declarar la necessitat d'ocupar els béns i drets inclosos a la
relació abans aprovada.
Resolució 2018001560

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 conjuntament pel cap de Secció i el tècnic de Patrimoni, atès que
el proper dia 7 de desembre de 2018 ha d’estar aprovat l’acord i notificat als
interessats, als efectes de la no caducitat de l’expedient i atès el temps necessari
per realitzar aquestes actuacions, es considera justificat declarar d'urgència
l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets dins l’àmbit del PA-88-

Universitat de Cervera aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en sessió de data 29 de juny de 2005 per adquirir per
expropiació forçosa i declarar la necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la
relació abans aprovada.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta de l'alcaldessa
49. Atorgar la llicència per a activitat recreativa de caràcter extraordinari per a
l'esdeveniment anomenat "SHOPP OUT" que se celebrarà els dies 23, 24 i 25 de
novembre de 2018 a carrer Indústria núm. 22-24 de Girona.
Resolució 2018001561

Pren la paraula l’alcaldessa, senyora Marta Madrenas i Mir, qui manifesta que
d'acord amb l'informe emès pel cap d’Urbanisme, que fa referència a l’informe
jurídic de data 22 de novembre de 2018, proposant l’atorgament de la llicència
per a exercir l’activitat recreativa de caràcter extraordinari, per a la celebració de
l’esdeveniment “SHOPP OUT” els dies 23, 24 i 25 de novembre de 2018 al carrer
Indústria, 22-24 de Girona, es considera justificat declarar d'urgència
l’atorgament de la llicència d’activitat recreativa de caràcter extraordinari per a la
celebració de l’esdeveniment “SHOPP OUT”, a l’entitat Fundació Mas Xirgu, pels
dies esmentats.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
i deu minuts de deu del matí.

