SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a quinze de juny 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 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 Glòria Plana i Yanes, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinent d'alcalde Maria Àngels Planas i Crous.
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 8 de juny 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 DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació
1. Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt
Maresme, per al desenvolupament del projecte Enfortiment de la dinàmica
solidària i la cooperació a les comarques gironines, durant l'any 2018.
Resolució 2018000791

2. Aprovar les Bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a
projectes en matèria de cooperació al desenvolupament en els municipis
agermanats de la ciutat de Girona
Resolució 2018000792

3. Resoldre la convocatòria de subvencions destinades a projectes de cooperació al
desenvolupament en l'àmbit internacional i projectes d'educació per al
desenvolupament i sensibilització, per a l'any 2018
Resolució 2018000793

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
4. Deixar sense efecte la convocatòria del procés selectiu per la contractació laboral
interina d’un/a tècnic/a superior informàtic.
Resolució 2018000794

5. Declarar la caducitat de l'expedient d'expropiació iniciat per acord plenari de 12
de juny de 2017, iniciar de nou l'expedient i aprovar inicialment la relació concreta
i individualitzada de béns i drets necessaris per l'expedient d'expropiació de la
finca qualificada d'espais lliures en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de
Girona denominada "Casa Català".
Resolució 2018000795

6. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (30-018A)
Resolució 2018000796

7. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a gènere del mercat d'abastaments (31-018A)
Resolució 2018000797

8. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys en el bus urbà (32-018M)
Resolució 2018000798

9. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (33-018M).
Resolució 2018000799

10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per accident amb motocicleta (35-018A)
Resolució 2018000800

11. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació de responsabilitat
patrimonial (10-017A)
Resolució 2018000801

12. Nomenar un nou tècnic per assumir la direcció d'obra i la responsabilitat del
contracte de les obres del Pont del Dimoni, entre els carrers Mare de Déu dels
Àngels i el carrer Massana, a Santa Eugènia.
Resolució 2018000802

13. Autoritzar l'abonament a compte per l'import de les operacions preparatòries en
l'execució del contracte dels serveis de reparació i posada en marxa de 18
motors ASM PR500 del Teatre Municipal.
Resolució 2018000803

14. Retornar la garantia definitiva constituïda per fer front a les obligacions derivades
del contracte de Serveis de Desplegament del Programa de Centres Oberts a
diferents sectors de la ciutat de Girona, contractat, el lot 3, amb l'Associació

d'Iniciatives Socials (ADI'S)
Resolució 2018000804

15. Adjudicar el contracte del servei d’assistència i manteniment dels sistemes de
control de vehicles mitjançant lectura de matrícules dels quals disposa
l’Ajuntament de Girona: el del Barri Vell mitjançant lectura de matrícules, el fotovermell de la cruïlla del carrer Barcelona amb Emili Grahit (3 pre-instal·lacions i 2
equips de captació). I el software de gestió de propostes de denúncies d’aquests
sistemes i d’un cinemòmetre instal·lat a la ciutat (3 pre-instal·lacions), i del
subministrament dels recanvis necessaris per a portar-ho a terme.
Resolució 2018000805

16. Retornar la garantia definitiva relativa al contracte del servei de reparació i
posada en marxa de quatre motors ASM PR500 del Teatre Municipal
Resolució 2018000806

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
17. Aprovar el conveni de mecenatge entre Antoni Pons, SA i l'Ajuntament de Girona
per la 63a edició de "Girona, Temps de Flors"
Resolució 2018000807

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de l'alcaldessa
18. Aprovar la convocatòria de la subvenció Activa el teu pati. Curs 2018-2019
Resolució 2018000808

19. Aprovar la convocatòria de la subvenció per a desplaçaments per a assistir a les
activitats del programa de recursos educatius . Curs 2018-2019
Resolució 2018000809

20. Aprovar la convocatòria de la subvenció per a activitats extraordinàries i de
caràcter singular dels centres educatius i d'interès per al conjunt de la ciutat. Curs
2018-2019
Resolució 2018000810

21. Aprovar la convocatòria de la cessió d’ús subvencionat de l’Auditori de Girona.
Curs 2018-2019
Resolució 2018000811

22. Aprovar la convocatòria de la subvenció Igualtat d'oportunitats. Curs 2018-2019
Resolució 2018000812

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
23. Aprovar l'Addenda als convenis de col.laboracio de dates 26 demarç de 2014 i 2
d'agost de 2015, per a la contractació, creació i desenvolupament de les Fases I i
II del Programari TCQi per a la regulació de l'explotació i manteniment d'aquesta
aplicació.
Resolució 2018000813

24. Aprovar inicialment projecte d'ampliació de la vorera est de la Travessera de
Santa Eugènia.
Resolució 2018000814

25. Aprovar inicialment de projecte de reforma del carrer Muntanya.
Resolució 2018000815

26. Requerir a Inmobiliaria Leroy Merlin España, SLU perque incorpori les esmenes
contingudes en l'informe tècnic de supervisio emès en el projecte constructiu pel
desdoblament i ampliació del ramal de sortida de la C-65 al nus de la intersecció
amb la N-II
Resolució 2018000816

27. Obra núm 20180084
Atorgar llicència d'obres a la societat Sort 2000, SL per a adequació interior de
local al carrer Bluefields, 12, bxs. 3.
Pressupost: 35.356,10 euros Impost ICIO: 1.410,71 euros
Resolució 2018000817

28. Obra núm 20180390
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Joaquim
Vayreda, 38.
Pressupost: 55.878,16 euros Impost ICIO: 2.229,54 euros
Resolució 2018000818

29. Obra núm 20180394
Atorgar llicència d'obres a la societat Albig, SA per a reforma per a oficines i
aparcament exterior a disseminat Pont Major, 21.
Pressupost: 131.350,00 euros Impost ICIO: 5.240,87 euros
Resolució 2018000819

30. Obra núm 20180784
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge unifamiliar aparellat al carrer
Reggio Emilia, 39.
Pressupost: 52.231,97 euros Impost ICIO: 2.084,06 euros
Resolució 2018000820

31. Obra núm 20180032
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Poeta Marquina, 6 per a
reforma de vestíbul.
Pressupost: 38.341,63 euros Impost ICIO: 1.529,83 euros
Resolució 2018000821

A proposta del president de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats,
Mobilitat i Via Pública
32. Obra núm 20180382
Atorgar llicència d'obres a la societat Locuras Sensatas, SL per a construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Can Triola, 23.
Pressupost: 218.118,85 euros Impost ICIO: 8.702,94 euros
Resolució 2018000822

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
33. Aprovar definitivament el projecte de rehabilitació de l'edifici de l'antic cinema
Modern
Resolució 2018000823

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

