SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a nou de març de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i quatre 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 2 de març d'enguany (expedient
núm. 2018007749), 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. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Centre de
Visió per Computador per al desenvolupament d'un projecte de recerca
semàntica en fons de premsa del Servei de Gestió Documental, Arxius i
Publicacions.
Resolució 2018000286

2. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Arxiu Municipal de Gävle (Suècia) per a
la realització d'una estada professional al Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge.
Resolució 2018000287

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
3. Establir un conveni de col·laboració entre Moncasoft, SL i l'Ajuntament de Girona
en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000288

4. Establir un conveni de col·laboració entre Assessoria Ribas Álvarez Corredoria
d'Assegurances, SL i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus,
exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000289

5. Establir un conveni de col·laboració entre TEMPO FACILITY SERVICES, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000290

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
6. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
danys a vehicle (4-017A).
Resolució 2018000291

7. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
caiguda circulant en bicicleta (39-017A).
Resolució 2018000292

8. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació per caiguda a la via
pública (38-017A).
Resolució 2018000293

9. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
reclamació formulada per caiguda a la via pública (22-017A).
Resolució 2018000294

10. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada de
reclamació formulada per danys a vehicle (2-017A)
Resolució 2018000295

11. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada de
reclamació formulada per danys a vehicle (66-017A).
Resolució 2018000296

12. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada de
reclamació formulada per caiguda a la via pública (24-017A).
Resolució 2018000297

13. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada de
reclamació formulada per caiguda circulant en bicicleta (7-017A).
Resolució 2018000298

14. Estimar en part la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada
de reclamació formulada per danys a vehicle (42-017A).
Resolució 2018000299

15. Desestimar la petició d'indemnització de responsabiliotat patrimonial, derivada de
la reclamació formulada per caiguda a la via pública (55-017A).

Resolució 2018000300

16. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació del servei de neteja dels centres i
equipaments de l'Ajuntament de Girona, pel que fa al BLOC 4: Edificis adscrits a
l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Resolució 2018000301

17. Aprovar la certificació final de les obres de millora de la pavimentació de diversos
carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2017.
Resolució 2018000302

18. Modificar el contracte d'assegurança multirisc per les pèrdues o danys materials
dels béns mobles i immobles que constitueixen el patrimoni de l'Ajuntament (lot
1) en el sentit d'incorporar a la pòlissa nous béns a assegurar en el període
comprés entre l'1 d'abril de 2016 i el 31 de març de 2017.
Resolució 2018000303

19. Liquidar el contracte de serveis d'obertura, neteja i tancament dels lavabos
públics municipals de Girona adscrita a l'àrea de Sostenibilitat i Atenció
Ciutadana.
Resolució 2018000304

20. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels serveis d'atenció directa als joves
a desenvolupar en diferents equipaments municipals de la ciutat de Girona
Resolució 2018000305

21. Prorrogar el contracte de l'acord marc per a l'adopció de tipus de mobiliari
d'oficina.
Resolució 2018000306

22. Aprovar la certificació final de les obres de connexió del carril bici del Pont Major
a Campdorà.
Resolució 2018000307

23. Aprovar els preus contradictoris 1 a 4 de les obres d'urbanització de la pujada al
carrer del Pi i entorn.
Resolució 2018000308

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci de
les Gavarres per la dinamització turística sostenible de les Gavarres en el marc
del projecte "Gavarres 2025".
Resolució 2018000309

25. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, l'Associació
sociocultural per la promoció de la cervesa artesana a les comarques gironines

El Tirador i l'Associació de bars i restaurants de la plaça Independència en motiu
de la 4a Fira de la Cervesa Artesana i la Gastronomia de Girona.
Resolució 2018000310

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
26. Aprovar les bases de la XXXVIII edició dels Jocs Florals i Literaris Escolars - Any
2018.
Resolució 2018000311

27. Aprovar la 18a Convocatòria Beca Joaquim Franch relativa a projectes i
iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica.
Resolució 2018000312

28. Establir un conveni de col·laboració amb el Club RallyClassics per l'organització
del 66è Rally Moritz Costa Brava els dies 16 i 17 de març 2018
Resolució 2018000313

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
29. Obra núm 20171044
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'edificació entre mitgeres al
carrer Muntanya, 20.
Pressupost: 138.680,05 euros Impost ICIO: 5.533,33 euros.
Resolució 2018000314

30. Obra núm 20171314
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina a ronda Peius pascual i Carbó, 19.
Pressupost: 335.418,05 euros Impost ICIO: 13.383,18 euros.
Resolució 2018000315

31. Obra núm 20171322
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
al carrer Sant Daniel, 33.
Pressupost: 263.052,72 euros Impost ICIO: 10.495,80 euros.
Resolució 2018000316

32. Obra núm 20171842
Atorgar llicència d'obres a la societat D.F.N.R., SL per a reforma interior
d'habitatge a Gran Via Jaume I, 8 4t 1a
Pressupost: 51.078,08 euros Impost ICIO: 2.038,02 euros.
Resolució 2018000317

33. Obra núm 20180068
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Francesc Palau i
Quer, 4, bxs.

Pressupost: 7.547,00 euros Impost ICIO: 301,13 euros.
Resolució 2018000318

34. Obra núm 20180067
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Roca Colom, 16.
Pressupost: 7.547,00 euros Impost ICIO: 301,13 euros.
Resolució 2018000319

35. Obra núm 20171613
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Santa
Eugènia, 5, pr. 1a.
Pressupost: 88.143,49 euros Impost ICIO: 3.516,93 euros.
Resolució 2018000320

36. Obra núm 20171859
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Àngel, 8.
Pressupost: 52.381,80 euros Impost ICIO: 2.090,03 euros.
Resolució 2018000321

37. Obra núm 20180056
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Orient 6 per a reparació de
forjat al carrer Orient, 6.
Pressupost: 51.724,04 euros Impost ICIO: 2.063,79 euros.
Resolució 2018000322

38. Obra núm 20180263
Atorgar llicència urbanística a la societat Promotora Ysla&Böen Segle XXI, SL
per a enderroc d'edificació existent al carrer Cardenal Margarit, 13.
Pressupost: 9.020,59 euros Impost ICIO: 359,92 euros.
Resolució 2018000323

39. Obra núm 20180087
Atorgar llicència d'obres a la societat Doha Spain Development, SL per a reforma
interior de local per a banys de vapor i tractaments corporals al carrer Sèquia, 19.
Pressupost: 59.891,87 euros Impost ICIO: 2.389,69 euros
Resolució 2018000324

40. Obra núm 20161550
Denegar pròrroga de llicència d'obres a la Universitat de Girona per a
urbanització del nou vial 3A del Campus Montilivi a rt. Montilivi.
Resolució 2018000325

41. Obra núm 20171830
Atorgar llicència urbanística a la societat Buildingcenter, SAU per a segregació i
agregació de dues finques al carrer Bonastruc de Porta, 21, 1r 1a.
Resolució 2018000326

42. Obra núm 20180241
Atorgar llicència d'obres a la societat MJAN 3, SL per a reforma i modificació de
distribució d'edifici plurifamiliar a rambla Llibertat, 24.
Pressupost: 49.285,63 euros Impost ICIO: 1.966,50 euros.

Resolució 2018000327

43. Obra núm 20110845
Acceptar la sol·licitud de renúncia de llicència d'obres a rambla Llibertat, 24.
Resolució 2018000328

44. Acceptar la sol·licitud de renúncia de llicència d'obres al carrer Mercaders, 1.
Resolució 2018000329

45. Obra núm 20171925
Atorgar llicència d'obres a la societat Mou i Cali, SL per a adequació de local per
a bar restaurant amb servei de fleca al carrer Joan Maragall, 22, bxs. 1.
Pressupost: 56.973,94 euros Impost ICIO: 2.273,26 euros.
Resolució 2018000330

46. Obra núm 20180053
Atorgar llicència d'obres a Boladeras-Figueras, CB per a reforma i ampliació de
local amb activitat de farmàcia al passeig Olot, 22 bxs. 1.
Pressupost: 45.000,00 euros Impost ICIO: 1.795,50 euros.
Resolució 2018000331

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
47. Establir un conveni de col·laboració empresarial amb activitats d'interès general
amb La Fundació Banc de Sabadell per a la realització del Mot - Festival de
Literatura Girona - Olot 2018.
Resolució 2018000332

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
48. Aprovar l'activitat de Campionat Funky Hip Hop Ciutat de Girona i aprovar els
preus públics corresponents.
Resolució 2018000333

4. 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
49. Aprovar el calendari de cobrament dels tributs per a l'any 2018.
Resolució 2018000334

Pren la paraula la senyora Mª Àngels Planas i Crous, regidora delegada
d'Hisenda i Règim Interior, qui manifesta que d'acord amb l'informe emès pel cap

de Servei de Gestió Tributària, atès que els padrons tributaris i el calendari de
cobrament dels tributs s'aproven en la primera Junta de Govern Local del mes de
març que sigui possible i vistes les dificultats i necessitat de fer diverses proves
per a la implementació del nou programa SIT de gestió tributària i recaptació, es
considera justificat declarar d'urgència l'aprovació del calendari de cobrament
dels tributs per a l'any 2018.
50. Aprovar diversos padrons tributaris de l'any 2018.
Resolució 2018000335

Pren la paraula la senyora Mª Àngels Planas i Crous, regidora delegada
d'Hisenda i Règim Interior, qui manifesta que d'acord amb l'informe emès pel cap
de Servei de Gestió Tributària, atès que els padrons tributaris i el calendari de
cobrament dels tributs s'aproven en la primera Junta de Govern Local del mes de
març que sigui possible i vistes les dificultats i necessitat de fer diverses proves
per a la implementació del nou programa SIT de gestió tributària i recaptació, es
considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de diversos padrons fiscals de
l'any 2018.
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.

