SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a trenta de novembre de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i set 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, Mª Àngels Planas i Crous i Carles Ribas i Gironès.
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.
Excusa la seva absència el tinent d'alcalde Joan Alcalà i Quiñones.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo i Gómez. Es troba present
la viceinterventora Glòria Rigau i Solé.
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 novembre d'enguany
(expedient núm. 2018044662), 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'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
1. Estimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
reclamació formulada per perjudicis ocasionats per la manca de xarxa pública de
sanejament a immoble (6-017A).
Resolució 2018001562

2. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (96-018M).
Resolució 2018001563

3. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (97-018M).
Resolució 2018001564

4. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per accident mentre circulava en bicicleta (98-018M).

Resolució 2018001565

5. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (99-018M).
Resolució 2018001566

6. Estimar la petició d'indemnització de reclamació de responsabilitat patrimonial (3018A).
Resolució 2018001567

7. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda en el marc del contracte
del contracte del servei d'assistència tècnica per a la prestació de les operacions
de demanda i d'un auxiliar de serveis pel centre coordinador d'emergències de
Girona.
Resolució 2018001568

8. Acordar les devolucions de les garanties definitives constituïdes per a fer front al
compliment de les obligacions derivades del contracte de les obres de
construcció del carril bicicleta sota el viaducte del tren, des del Pont de Pedret
fins a la plaça Poeta Marquina.
Resolució 2018001569

9. Adquirir un camió de menys de 3.500 kg amb bolquet i grua per la brigada de
Parcs i Jardins, mitjançant contracte derivat de l'acord marc subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport amb destinació a entitats locals de
Catalunya (Exp. 2014.06) subscrit pel CCDL i l'ACM.
Resolució 2018001570

10. Ampliar el termini per al lliurament del projecte "Pla d'Acció pel desenvolupament
del sector econòmic de la bicicleta".
Resolució 2018001571

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
11. Resoldre definitivament la subvenció atorgada a l'empresa NUFRUIT, SL, per a
la contractació de participants del programa Girona Actua.
Resolució 2018001572

12. Atorgar una subvenció a l'empresa CENTRE D'ESTÈTICA ALEXANDRA, SL per
a la contractació de les persones participants del Pla de Mesures Ocupacionals
Girona Actua.
Resolució 2018001573

13. Formalitzar la segona addenda al conveni de col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament per a l'execució del Pla de Transició al Treball.
Resolució 2018001574

14. Atorgar una subvenció a l'empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA per a la
contractació de P.H.F. participant del Pla de Mesures Ocupacionals Girona
Actua.
Resolució 2018001575

15. Atorgar una subvenció a l'empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA per a la
contractació de M.F.F.C, participant del Pla de Mesures Ocupacionals Girona
Actua.
Resolució 2018001576

16. Atorgar una subvenció a l'empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA destinada a
la contractació de S.O.G, participant del programa Girona Actua.
Resolució 2018001577

17. Atorgar una subvenció a l'empresa OHL SERVICIOS INGESAN SA per a la
contractació de N.A. participant del Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua.
Resolució 2018001578

18. Atorgar una subvenció a l'empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA per a la
contractació d' A.M.S, participant del Programa Girona Actua.
Resolució 2018001579

19. Donar per justificada la subvenció econòmica per a la realització del festival Sea
Otter Europe Costa Brava Girona, entre l'Ajuntament de Girona i Bike Show
Sport Events SL per l'edició 2018.
Resolució 2018001580

20. Aprovar el Programa d'Emprenedoria Municipal 2019-2021.
Resolució 2018001581

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta de l'alcaldessa
21. Obra núm 20171360
Atorgar llicència d'obres a la societat Fora Limits, SL per a construcció d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres de nova planta al carrer Barcelona, 4-8.
Pressupost: 1.714.626,34 euros Impost ICIO: 68.413,59 euros.
Resolució 2018001582

22. Obra núm 20181072
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina al carrer Francesc Romaguera, 9-A.
Pressupost: 220.347,93 euros Impost ICIO: 8.791,88 euros
Resolució 2018001583

23. Obra núm 20181776
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge al carrer Carme, 79, 5è 2a.
Pressupost: 116.542,81 euros Impost ICIO: 4.650,06 euros.
Resolució 2018001584

24. Obra núm 20181676
Atorgar llicència d'obres a la societat Nufero, SL per a adequació interior de local
per a acadèmia al carrer Barcelona, 31-A, entl. 1.
Pressupost: 42.000,00 euros Impost ICIO: 1.675,80 euros.
Resolució 2018001585

25. Obra núm 20181128
Atorgar modificació de llicència urbanística a la societat Quatre 93, SL a plaça
Assumpció, 5.
Pressupost: 1.250,00 euros Impost ICIO: 49,88 euros.
Resolució 2018001586

26. Obra núm 20180979
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al
carrer Mas Devesa, 5.
Pressupost: 278.500,00 euros Impost ICIO: 11.112,15 euros.
Resolució 2018001587

27. Obra núm 20181304
Atorgar modificació de llicència a la societat Borda Tona, SLU a pujada Sant
Domènec, 13.
Pressupost: 5.488,88 euros Impost ICIO: 219,01 euros
Resolució 2018001588

28. Atorgar la llicència per a activitat recreativa de caràcter extraordinari per a
l'esdeveniment anomenat "DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT" que se celebrarà el diumenge 2 de desembre de 2018 a la
plaça Salvador Espriu i plaça Francesc Calvet i Rubalcaba.
Resolució 2018001589

29. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 34 del servei públic
d'autotaxi.
Resolució 2018001590

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
30. Resoldre la convocatòria adreçada als centres educatius de Girona per a l'ús
subvencionat de l'Auditori de Girona pel curs 2018-2019.
Resolució 2018001591

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
31. Modificar la durada del taller de Zumba dins la programació d'activitats de la
Xarxa de Centres Cívics, per al període setembre 2018 - juliol 2019.
Resolució 2018001592

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. Requerir de forma excepcional a l'empresa UTE FUNDACIÓ PRIVADA MAS
XIRGU I GUSTÀRIA, SCCL, perquè continuï prestant el servei de repartiment
d'àpats a domicili adreçat a persones majors de 64 anys i persones dependents
que visquin a Girona i el servei de menjador per a la gent gran a la ciutat de
Girona.
Resolució 2018001593

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 tècnica de Contractació i Compres, atès que la nova
licitació del servei de repartiments d’àpats a domicili adreçat a persones majors
de 64 anys i persones dependents que visquin a Girona i el servei de menjador
per a la gent gran, no podrà estar finalitzada abans del dia 4 de desembre de
2018 i per tal d’evitar un greu perjudici a totes les persones usuàries, cal requerir
a l’empresa adjudicatària perquè continuï prestant els serveis de repartiment
d’àpats a domicili en els mateixos termes del contracte adjudicat en data 5 de
maig de 2014, a partir del dia 5 de desembre de 2018 i atès que la única sessió
de Junta de Govern Local a celebrar abans d’aquesta data és la del dia d’avui, es
considera justificat declarar d'urgència l’aprovació del requeriment excepcional a
l’empresa UTE Fundació Privada Mas Xirgu i Gustària, SCCL, perquè continuï
prestant el servei de repartiments d’àpats a domicili adreçat a persones majors
de 64 anys i persones dependents que visquin a Girona i el servei de menjador
per a la gent gran a la ciutat de Girona.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
i nou minuts de deu del matí.

