SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a nou de febrer de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i cinc 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, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Mª Isabel Muradàs i Vázquez.
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 2 de febrer d'enguany (expedient
núm. 2018003411), 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. Resoldre la tercera convocatòria de la Beca dels Premis Carles Rahola.
Resolució 2018000133

A proposta del regidor delegat de Joventut
2. Aprovar el programa municipal de casals d'estiu 2018.
Resolució 2018000134

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
3. Resoldre la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones
titulars de famílies monoparentals de Girona, subjectes passius de l'impost sobre
béns immobles (IBI) 2017.
Resolució 2018000135

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
4. Establir un conveni de col.laboració entre l'Institut per al Desenvolupament de la
Formació i l'Ocupació (IDFO) i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa
30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000136

5. Establir un conveni de formació entre la Fundació Paco Puerto i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000137

6. Establir un conveni de formació entre l'Escola de Gestió Empresarial (EGE) i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000138

7. Establir un conveni de col·laboració entre S. S. M. i l'Ajuntament de Girona en el
marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000139

A proposta del regidor delegat de la UMAT, Ciutat Intel·ligent i Relacions
Exteriors
8. No prorrogar el conveni per al Desenvolupament del projecte "El perfil de la
ciutat. Mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes
europees".
Resolució 2018000140

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà
9. Aprovar inicialment el projecte executiu d'obertura i manteniment de franges de
prevenció d'incendis forestals al terme municipal de Girona.
Resolució 2018000141

A proposta del regidor delegat de Cooperació
10. Aquesta proposta queda damunt la taula per indicació de qui presideix, senyora
Marta Madrenas i Mir, en haver estat informada per part del secretari general que
no està aprovat definitivament el pressupost.
Aprovar les bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a
projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional i projectes
d'educació per al desenvolupament i sensibilització.

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per mort per ofegament (73-017A).
Resolució 2018000142

12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per danys a vehicle (103-017A).
Resolució 2018000143

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
formulada per danys a vehicle (4-018A).
Resolució 2018000144

14. Declarar inadmissible la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el
dia 27 de gener de 2018 (5-018A).
Resolució 2018000145

15. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres de millora de la pavimentació
dels carrers a la ciutat de Girona per a l'any 2011.
Resolució 2018000146

16. No prorrogar el contracte de serveis d'hostes i hostesses amb motiu de la
celebració de la 62a edició de "Girona, temps de flors 2017", per a la 63a edició
de "Girona, temps de flors 2018", i acordar la devolució de la garantia definitiva.
Resolució 2018000147

17. Aprovar la certificació final de les obres relatives al projecte d'urbanització de la
plaça Josep Pallach i Carolà (fase 1).
Resolució 2018000148

18. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis d'hostes/hostesses amb
motiu de la celebració de la 63a. edició de "Girona, temps de flors 2018".
Resolució 2018000149

19. Prorrogar el contracte dels serveis de control de qualitat, auditoria tècnica i
assessorament en la millora contínua del servei de recollida de residus, neteja
viària i deixalleries de la ciutat, pel període d'un any a partir de l' 11 de febrer de
2018.
Resolució 2018000150

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
20. Aprovar la transmissió de titularitat de la parada núm. 150 dimarts al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2018000151

21. Aprovar la transmissió de titularitat de la parada núm. 164 dissabte al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.

Resolució 2018000152

22. Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions temporals a la
via pública per a la instal·lació de parades de venda durant la diada de Sant Jordi
a la ciutat de Girona per l'any 2018
Resolució 2018000153

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Educació i
Esports
23. Resoldre la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de les
activitats ordinàries, destinada als clubs i entitats esportives, temporada 2017 –
2018: promoció esport base (esportistes fins a 18 anys), promoció esport federat
(adults – majors 18 anys) i suport esport d’elit/professional.
Resolució 2018000154

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
24. Obra núm 20171731
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local a habitatge al carrer
Joan Maragall, 53, entl. C.
Pressupost: 33.176,00 euros Impost ICIO: 1.323,72 euros
Resolució 2018000155

25. Obra núm 20171742
Atorgar llicència d'obres al Col·legi Oficial d'infermeres/rs de Girona per a
reforma de local per a ampliació del Col·legi Oficial d'Infermeres/rs al carrer
Albereda, 3 3r.
Pressupost: 46.180,00 euros Impost ICIO: 1.842,58 euros
Resolució 2018000156

26. Obra núm 20171857
Atorgar llicència d'obres a la Fundació Privada Bisbe Tomàs de Lorenzana per a
reforma de 53 banys d'habitatges a plaça Sant Ponç, 9.
Pressupost: 152.141,27 euros Impost ICIO: 6.070,44 euros
Resolució 2018000157

27. Obra núm 20180070
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a plaça Pomeu Fabra,
11 4t A.
Pressupost: 67.718,03 euros Impost ICIO: 2.701,95 euros
Resolució 2018000158

28. Obra núm 20180051
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Emili Grahit,
59 4t 2a.
Pressupost: 48.659,62 euros Impost ICIO: 1.941,52 euros.

Resolució 2018000159

29. Obra núm 20180049
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'un habitatge al carrer Enric Claudi
Girbal, 10, bxs.
Pressupost: 43.105,00 euros Impost ICIO: 1.719,89 euros
Resolució 2018000160

30. Obra núm 20180043
Atorgar llicència d'obres a la societat Hotels Girona, SA per a reposició i
modificació d'ascensor d'hotel a l'avinguda França, 61.
Pressupost: 36.987,51 euros Impost ICIO: 1.475,80 euros
Resolució 2018000161

31. Obra núm 20171011
Atorgar llicència d'obres a la societat Promocions Capdeferro, SL per a
construcció d'edifici plurifamiliar per a 35 habitatges al carrer Tomàs Carreras i
Artau, 4 - 6.
Pressupost: 3.360.000,00 euros Impost ICIO: 134.064,00 euros
Resolució 2018000162

32. Denegar la sol·licitud d'ampliació d'activitat per a discoteca de joventut situada al
carrer Miquel Blay, 1, bxs.
Resolució 2018000163

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
33. Aprovar els preus públics per l'oferta de Teatre Escolar curs 2017-2018.
Resolució 2018000164

34. Aprovar els preus públics de les activitats i espectacles inclosos a la Programació
Estable del Teatre Municipal per a l'any 2018.
Resolució 2018000165

35. Aprovar els preus públics per la programació d'activitats de l'Espai Marfà pel
període gener - juny 2018.
Resolució 2018000166

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

