SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a divuit de maig de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i dos 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 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 11 de maig d'enguany, 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 de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
1. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Àngel Masnou Estragues i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
Resolució 2018000620

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre Ilunion Bugaderies de Catalunya SAU, i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025
Resolució 2018000621

3. Establir annex 2 del conveni de col·laboració entre Construccions Metàl·liques
Casanova, SA i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp.
30P-15-2017.
Resolució 2018000622

4. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Restaurant
Massana SL en el marc del programa Treball als Barris, exp. GTB-077/17
Resolució 2018000623

5. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Ecoapat Pam i
Pipa SL en el marc del programa Treball als Barris, exp. GTB-077/17
Resolució 2018000624

6. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural en el marc del Pla de Mesures
Ocupacionals Girona Actua 2018.
Resolució 2018000625

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Espais de
Lleure i Esport, SL en el marc del Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua
2018.
Resolució 2018000626

8. Aprovar el conveni de col·laboració entre Fundació Paco Puerto i l'Ajuntament de
Girona per a la impartició de la formació en el marc del Programa Fem Ocupació
per a Joves, exp. SOC016/17/00025
Resolució 2018000627

A proposta del regidor delegat de la UMAT, Ciutat Intel·ligent i Relacions
Exteriors
9. Modificar l'acord de JGL de data 21 de març de 2018 - Contractació personal per
programa: Redacció dels estudis necessaris per a la determinació d'un Pacte
Local d'Habitatge
Resolució 2018000628

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Salut Pública i Seguretat en el treball
10. Aprovar el programa per a l'aplicació de mesures alternatives a persones menors
d'edat i empadronades a la ciutat de Girona denunciades per consum o tinença
de cànnabis.
Resolució 2018000629

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
11. Aprovar la convocatòria de procés selectiu per la contractació laboral interina
d'un tècnic/a superior, informàtic/a , per prestar serveis a l'Àrea d'Hisenda i
Règim Interior.
Resolució 2018000630

12. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació de borsa

de treball de tècnics/ques superiors per prestar serveis de Tècnic/a de Control
Pressupostari.
Resolució 2018000631

13. Aprovar de les bases específiques per la convocatòria de tretze places d'auxiliar
administratius/ves incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2018.
Resolució 2018000632

14. Aprovar i exposar al públic la matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
de l'any 2018
Resolució 2018000633

15. Desestimar el recurs de reposició interposat en expedient de responsabilitat
patrimonial per caiguda a la via pública (55-017A)
Resolució 2018000634

16. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (24-018A)
Resolució 2018000635

17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (21-018A)
Resolució 2018000636

18. Adjudicar el contracte de subministrament de senyals verticals i d'abalisament per
a la brigada de manteniment de la via pública de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000637

19. Prorrogar els serveis per a la recollida, transport i gestió dels residus generats al
Mercat de Majoristes de Fruites i Verdures de Girona (Mercagirona), pel termini
d'1 de juny i fins a 30 de novembre de 2018, i en tot cas fins a l'inici del nou
servei derivat de la formalització del contracte amb l'empresa adjudicatària del
nou procediment de licitació.
Resolució 2018000638

20. Adjudicar la contractació dels serveis de manteniment de l'aplicació informàtica
de Gestió del Patrimoni.
Resolució 2018000639

21. Posposar el subministrament dels arbres que falten per lliurar, i aplicació del
règim específic de lliurament derivat del control de qualitat.
Resolució 2018000640

22. Iniciar els tràmits per a la imposició de penalitats subministrament de l'arbrat per
demora en l'entrega
Resolució 2018000641

23. Prorrogar el subministratment de material fungible d'informàtica (lot 2), pel
període d'un any a partir del dia 25 de maig de 2018.
Resolució 2018000642

24. Adjudicar el subministrament, per sistema de rènting, d'una furgoneta mixta

extrallarga, transformada, condicionada i equipada, per a ús policial.
Resolució 2018000643

25. Adjudicar la contractació mixta del servei de manteniment de les instal·lacions
elèctriques de baixa tensió i de lampisteria i subministrament dels recanvis
necessaris per portar-ho a terme dels equipaments del mercat municipal
d'abastaments i de Mercagirona.
Resolució 2018000644

26. Adjudicar el contracte 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 del SOC.
Resolució 2018000645

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
27. Atorgar les subvencions per a les Associacions de Comerciants segons
convocatòria per a la concessió de subvencions a les Associacions de
Comerciants de Girona per l'any 2018
Resolució 2018000646

28. Aprovar el conveni de mecenatge entre Pere Cornellà, SAU i l'Ajuntament de
Girona per la 63a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2018000647

29. Aprovar el conveni de mecenatge entre CCALGIR S.L i l'Ajuntament de Girona
per la 63a edició de "Girona, Temps de Flors".
Resolució 2018000648

30. Denegar l'ampliació de metres parada al mercat de marxants de les Ribes del
Ter/Devesa.
Resolució 2018000649

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
31. Denegar la llicència municipal d'obres sol·licitada per a reforma i canvi d'ús
d'oficina a habitatge a plaça Marquès de Camps, 1.
Resolució 2018000650

32. Denegar la llicència municipal d'obres sol·licitada per a reforma interior de local
per a centre d'estètica al carrer Ultònia, 13 entl. A.
Resolució 2018000651

33. Obra núm 20170986
Atorgar llicència urbanística per a segregació de local existent en tres locals al
carrer Agudes, 14, bxs. 1

Resolució 2018000652

34. Obra núm 20180259
Atorgar llicència d'obres a la societat Jorofon, SL per a adequació de nau per a
obrador al carrer Riera Garrap, 38.
Pressupost: 221.350,00 euros Impost ICIO: 8.831,87 euros
Resolució 2018000653

35. Obra núm 20180309
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Manel Quer, 9,
2n 1a.
Pressupost: 51.700,00 euros Impost ICIO: 2.062,83 euros
Resolució 2018000654

36. Obra núm 20180386
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a urbanització del nou vial
3A del Campus Montilivi a rt, Montilivi.
Pressupost: 83.072,50 euros Impost ICIO: 3.314,59 euros
Resolució 2018000655

37. Obra núm 20180403
Atorgar llicència d'obres a la societat Raset Ciutadans, SL per a reforma i divisió
d'un habitatge en dos habitatges al carrer Ciutadans, 15 3r 2a.
Pressupost: 58.862,44 euros Impost ICIO: 2.348,61 euros
Resolució 2018000656

38. Obra núm 20160106
Declarar la caducitat de llicència obres atorgada per a rehabilitació d'habitatge al
carrer Torre Gironella, 25 bxs.
Resolució 2018000657

39. Obra núm 20180446
Atorgar llicència urbanística a la societat Open Data Capital, SL per a enderroc
d'edificació existent al carrer Migdia, 57.
Pressupost: 10.898,00 euros Impost ICIO: 434,83 euros
Resolució 2018000658

40. Obra núm 20180462
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a instal·lació de dos
envans mòbils a dues aules a plaça Sant Domènec, 9.
Pressupost: 38.146,37 euros Impost ICIO: 1.522,04 euros
Resolució 2018000659

41. Obra núm 20180574
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina i de murs lateral i interior al
carrer Sarriera, 10-B.
Pressupost: 22.317,12 euros Impost ICIO: 890,45 euros
Resolució 2018000660

42. Obra núm 20180608
Atorgar llicència d'obres a la societat Construccions Aurich, SA per a reforma
interior d'un habitatge al carrer Santander, 25, A àtic. K.

Pressupost: 42.002,69 euros Impost ICIO: 1.675,91 euros
Resolució 2018000661

43. Declarar la caducitat de la llicència urbanística atorgada per a urbanització del
nou vial 3A del Campus Montilivi.
Resolució 2018000662

44. Aprovacio inicial projecte de reforma de la cruïlla dels carrers Reggio Emilia Cardener
Resolució 2018000663

45. Denegar de la sol·licitud de pròrroga i modificació de la llicència d'obrea atorgada
per a rehabilitació d'edifici unifamiliar per a dos habitatges al carrer Pedret, 80.
Resolució 2018000664

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
46. Aprovar el preu públic d'una tipologia d'activitat del Bòlit, Centre d'Art
Contemporani. Girona.
Resolució 2018000665

47. Aprovar els preus públics per a la programació d'activitats d'estiu 2018 de l'Espai
Marfà.
Resolució 2018000666

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

