SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a dos de febrer de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i tres 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, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan
Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
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.
La senyora alcaldessa presidenta declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 26 de gener d'enguany (expedient
núm. 2018002416), 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 d'Ocupació
1. Establir un conveni col·laboració entre Consorci Girona, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000111

2. Establir un conveni de col·laboració entre Vidal Rectificats, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000112

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
3. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a l'organització de
festes majors i carnestoltes als barris i sectors de la ciutat de Girona durant l'any
2018.
Resolució 2018000113

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
4. Convocar procés selectiu pel nomenament d'un/a funcionari/a interí/na, de
l'escala d'administració general, sotsescala tècnica de gestió, per prestar serveis
al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, adscrit a l'Àrea d'Alcaldia de
l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000114

5. Modificació convencional (clàusula XXIV.1 del PCAP) del 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, establert amb l'empresa
"CIAS COM 2001, SL".
Resolució 2018000115

6. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del servei de control de
qualitat dels manteniments i treballs de jardineria i arbrat urbà a la ciutat de
Girona.
Resolució 2018000116

7. Adjudicar la contractació de les obres del Pont del Dimoni, entre els carrers Mare
de Déu dels Àngels i el carrer Massana, a Santa Eugènia.
Resolució 2018000117

8. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de serveis per a la realització del "Pla
d'acció per al desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta", en el marc
del Programa de Suport i Acompanyament a la Planificació Estratègica 2017.
Resolució 2018000118

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
9. Aixecar la suspensió acordada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 3
de novembre de 2017 i aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació
voluntària del PA - 78 Palau.
Resolució 2018000119

10. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització del PA - 78 Palau.
Resolució 2018000120

11. Obra núm 20170912
Atorgar llicència d'obres per a reforma parcial d'estructura, coberta i adequació
interior d'habitatges al carrer Ballesteries, 33.
Pressupost: 91.202,53 euros Impost ICIO: 3.638,98 euros.
Resolució 2018000121

12. Obra núm 20170108
Acceptar la sol·licitud de renúncia a la llicència d'obres atrogada per a enderroc
d'habitatge unifamiliar al carrer Joaquim Vayreda, 54.
Resolució 2018000122

13. Obra núm 20170109
Acceptar la sol·licitud de renúncia a la llicència obres atorgada per a construcció
d'habitatge plurifamiliar al carrer Joaquim Vayreda, 54.
Resolució 2018000123

14. Declarar la caducitat de llicència urbanística atorgada per a ampliació d'edifici
plurifamiliar a Gran Via Jaume I, 1.
Resolució 2018000124

15. Atorgar llicència urbanística per a l'acabament de les obres d'ampliació d'edifici
plurifamiliar a Gran Via Jaume I, 1.
Resolució 2018000125

16. Obra núm 20171622
Atorgar llicència d'obres a la societat Mas Casa Groga, SA per a construcció de
la nova Clínica Girona al carrer Barcelona, 202-206.
Pressupost: 38.525.231,15 euros Impost ICIO: 1.537.156,72 euros.
Resolució 2018000126

17. Denegar la sol·licitud d'ampliació d'activitat per a discoteca de joventut situada al
carrer Jeroni Real de Fontclara, 4
Resolució 2018000127

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
18. Modificar l'import de la subvenció concedida a l'entitat Música Antiga de Girona,
per a la realització del Concert de Nadal.
Resolució 2018000128

19. Establir un conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural Côchlea d'acord
amb els compromisos adquirits relatius a la subvenció del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Resolució 2018000129

20. Resoldre la convocatòria d'ajudes per a l'enregistrament de maquetes per l'any
2017 de l'Espai Marfà.
Resolució 2018000130

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
21. Corregir l'error detectat en el pressupost base de licitació del contracte de serveis
de redacció del projecte d'urbanització de la cruïlla formada pels carrers Torre de
Malla, Aragó i el Camí Vell de Fornells de la ciutat de Girona i modificar els plecs
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.

Resolució 2018000131

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, atesos els errors
detectats en el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del servei per a la redacció del projecte
d'urbanització de la cruïlla formada pels carrers Torre de Malla, Aragó i el camí
vell de Fornells de la ciutat de Girona, en els termes de l'informe tècnic emès per
l'arquitecte municipal i tenint en compte que el termini de presentació de
proposicions finalitzarà el dia 12 de febrer de 2018, cal corregir aquests errors
observats i ampliar el termini de presentació d'ofertes, atès que l'òrgan
competent és la Junta de Govern Local, es considera justificat declarar
d'urgència la proposta d''acord de modificació del pressupost base de licitació del
contracte esmentat, de modificació dels plecs de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques i d'ampliació del termini de
presentació d'ofertes.

22. Iniciar els tràmits per a la imposició de penalitats per incompliment per demora,
imputable al contractista, del contracte de subministrament d'un camió cistella
per a la Brigada d'Enllumenat de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000132

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, en els termes de
l'informe tècnic emès pel cap de la Unitat Operativa de Serveis, posant de
manifest que l'Ajuntament de Girona encara no ha rebut el camió objecte del
contracte per causes imputables al contractista, essent urgent el seu lliurament i
vista la clàusula XVIII del plec de clàusules administratives particulars del
contracte on es detalla el règim de penalitats, es considera justificat declarar
d'urgència l'aprovació de l'acord d'inici dels tràmits per a la imposició de
penalitats per incompliment per demora, imputable al contractista, del contracte
de subministrament d'un camió cistella per a la Brigada d'Enllumenat de
l'Ajuntament de Girona.

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

