SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a vint-i-quatre de novembre de dos mil disset.
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 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 Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Glòria Plana i Yanes i Mª Àngels
Planas i Crous.
Hi assisteix també, per haver estat convidat, el regidor Cristobal Sánchez i
Torreblanca.
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 primer tinent d'alcalde, Eduard Berloso i Ferrer, declara obert l'acte, i pregunta si
s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 17 de novembre
d'enguany (expedient núm. 2017043429), 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. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a la Fundació Esplai Girona-Mare de Déu del Mont, destinada a la
celebració del Centenari dels Casals d'Estiu.
Resolució 2017001709

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
2. Aprovar les bases específiques del procés selectiu per la contractació laboral
indefinida d'un/a tècnic/a superior per prestar serveis d'Arquitecte/a Tècnic/a a
l'àrea de Mobilitat i Via Pública, i inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a
l'any 2017.

Resolució 2017001710

3. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball d'oficials per a la Brigada de Pintura de l'àrea de Mobilitat i Via
Pública.
Resolució 2017001711

4. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball d'oficials per a la brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
Resolució 2017001712

5. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball d'oficials per a la Brigada de Serralleria de l'àrea de Mobilitat i
Via Pública.
Resolució 2017001713

6. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball de peons per a la Brigada de Jardins i Medi Ambient.
Resolució 2017001714

7. Iniciar procés de funcionarització places subgrup C1.
Resolució 2017001715

8. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per lesions i danys per accident amb motocicleta (83-017A).
Resolució 2017001716

9. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública (84-017A).
Resolució 2017001717

10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamció formulada
per caiguda a la via pública (85-017A).
Resolució 2017001718

11. Exercir l'opció de compra dels vehicles Seat Altea amb matrícules 7983HTT,
8041HTT i 8048HTT, adquirits pel mètode de rènting amb opció de compra.
Resolució 2017001719

12. Aprovar l'increment de cost dels treballs de subministrament/instal·lació d'un
paviment de fusta pel pavelló municipal de Palau, contractats per acord de Junta
de Govern Local de data 7 de juliol del 2017.
Resolució 2017001720

13. Adjudicar la contractació del subministrament de peces de graelles, alimentadors
i extractors d'escòries per als dos forns d'incineració de la planta de valorització
energètica de residus de Campdorà (Girona) a favor de l'empresa MARTIN
GmbH für Umwelt und Energietechnik com a proveïdor únic.
Resolució 2017001721

14. Adjudicar la contractació dels LOTS 1, 2, 3 i 4 dels serveis de manteniment de la
jardineria dels parcs, jardins i arbrat de les zones urbanes de Girona.

Resolució 2017001722

15. Prorrogar el contracte dels serveis de control de qualitat i assistència tècnica per
a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament de
Girona, del control i gestió diària de la central d'incidències i de la seva facturació
mensual, pel període d'un any a partir del dia 1 de desembre de 2017.
Resolució 2017001723

16. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de monitoratge pel
desplegament de diferents activitats del programa de "Recursos Educatius".
Resolució 2017001724

17. Adjudicar la contractació dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017001725

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
18. Aprovar la transmissió de titularitat parades núm. 8 FV dimarts i 10 FV dissabte
al mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2017001726

19. Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Girona, Celrà,
Vilablareix, Salt i el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del
projecte agrupat "PISPE 2017: Emprendre a Girona - Gironès" emmarcat en el
programa Catalunya Emprèn.
Resolució 2017001727

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
20. Aixecar la suspensió acordada per acord de Junta de Govern Local de 21 de
juliol de 2017 i aprovar inicialment la 2a. modificació puntual del Pla Parcial Mas
Quintana.
Resolució 2017001728

21. Donar conformitat a l'autorització administrativa atorgada per ADIF - Alta
Velocitat i ADIF per a l'execució de les obres de construccio de la marquesina
transversal a l'estació Central.
Resolució 2017001729

22. Obra núm 20171198
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'ascensor al carrer Claveria, 4.
Pressupost: 49.459,29 euros Impost ICIO: 1.928,91 euros.
Resolució 2017001730

23. Obra núm 20171366
Atorgar llicència urbanística per a divisió de finca a passeig General Mendoza, 1,

4 A.
Resolució 2017001731

24. Obra núm 20171025
TQ-MR FAMILY GIRONA, SL
Atorgar llicència d'obres per a construcció edifici plurifamiliar.
GV JAUME I 32
Pressupost: 2.031.150,00 euros Impost ICIO: 79.214,85 euros.
Resolució 2017001732

25. Obra núm 20171472
Departament d'Ensenyament
Atorgar llicència d'obres per ampliació taller Institut Santa Eugènia.
CR ENRIC MARQUÈS I RIBALTA 3
Pressupost: 109.969,42 euros Impost ICIO: 4.288,81 euros.
Resolució 2017001733

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

