SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a dinou d'octubre 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, 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, Narcís Sastre i Fulcarà i Josep Pujols i Romeu.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Mª Àngels Planas i Crous.
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 d'octubre d'enguany (expedient
núm. 2018038976) , 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 Dinamització del Territori
1. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'entitat Diables de l'Onyar per a
l'elaboració del nou vestuari de la colla de Diables.
Resolució 2018001353

2. Atorgar una subvenció, per concessió directa, als Diables de l'Onyar per a la
seva participació en el Correfoc de Fires i altres actes pirotècnics en el marc dels
actes d'inauguració de les Fires 2018.
Resolució 2018001354

3. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'entitat Colla Castellera Marrecs
de Salt per a la participació i col·laboració en diverses activitats castelleres en el
marc de les Fires de Sant Narcís 2018.
Resolució 2018001355

4. Atorgar una subvenció per a l'organització de la festa major 2018 del barri de
Palau Sacosta.

Resolució 2018001356

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
5. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Girona per a l'any 2018.
Resolució 2018001357

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
6. Convocar concurs per a la concessió de beques per estudis dels treballadors i
treballadores pel curs 2018/2019.
Resolució 2018001358

7. Convocar el procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
de suport a la Planificació Estratègica del programa de suport als territoris amb
majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
Resolució 2018001359

8. Convocar el procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
per a la coordinació del programa de suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
Resolució 2018001360

9. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la segona
ampliació de la borsa de treball de Tècnics/ques d'Ocupació.
Resolució 2018001361

10. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la segona
ampliació de la borsa de treball de Tècnics/ques de Prospecció d'empreses.
Resolució 2018001362

11. Esmenar les bases específiques que han de regir el procés de selecció per cobrir
una plaça de funcionari/a de carrera, escala d'administració general, sotescala
tècnica superior, vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Girona i inclosa dins
l'Oferta Pública d'Ocupació 2018.
Resolució 2018001363

12. Estimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per danys a
vehicle (56-018M)
Resolució 2018001364

13. Aprovar la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis de
vigilància en el pavelló municipal Girona-Fontajau i en les piscines d'estiu de la
zona esportiva La Devesa.

Resolució 2018001365

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
14. Suspendre la tramitació de la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell UA 42 C/Ginesta.
Resolució 2018001366

15. Declarar la caducitat de la llicència urbanística atorgada per a redistribució
interior d'habitatge i pintat de façana al carrer Santa Clara, 16 3r.
Resolució 2018001367

16. Obra núm 20180216
Atorgar llicència urbanística per a enderroc d'habitatge al carrer Mare de Déu de
Loreto, 15.
Pressupost: 3.500,00 euros Impost ICIO: 139,65 euros
Resolució 2018001368

17. Obra núm 20180717
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a
plaça Josep Irla i Bosch, 6.
Pressupost: 173.790,44 euros Impost ICIO: 6.934,24 euros
Resolució 2018001369

18. Obra núm 20181323
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Tarragona, 2 per a
reforma per a instal·lació d'ascensor al carrer Tarragona, 2.
Pressupost: 47.056,98 euros Impost ICIO: 1.877,57 euros
Resolució 2018001370

19. Obra núm 20181612
Atorgar llicència d'obres a la societat Anmax Immobles Girona XXI, SLL per a
reforma per a canvi d'ús de local a habitatge al carrer Jaume Marquès i
Casanovas, 7, bxs. 1.
Pressupost: 65.307,61 euros Impost ICIO: 2.605,77 euros
Resolució 2018001371

20. Obra núm 20181372
Atorgar llicència d'obres a la societat Turismes Girona, SA per a reforma àrea
comercial i administrativa al carrer Joan Torró i Cabratosa, 32.
Pressupost: 77.857,40 euros Impost ICIO: 3.106,51 euros
Resolució 2018001372

21. Obra núm 20181353
Atorgar llicència d'obres a la societat Taiala Serveis Industrials ACA, SL per a
instal·lació d'ascensor al carrer Oviedo, 5.
Pressupost: 91.860,72 euros Impost ICIO: 3.665,24 euros
Resolució 2018001373

22. Obra núm 20171046
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Rambla 39 per
a reparació de tres forjats en edifici entre mitgeres a rambla Llibertat, 39.
Resolució 2018001374

23. Obra núm 20101527
Atorgar llicència urbanística per a modificació de les obres d'ampliació
d'habitatge a travessia Portal Nou, 2.
Pressupost: 16.531,20 euros Impost ICIO: 659,59 euros
Resolució 2018001375

24. Obra núm 20181585
Atorgar llicència d'obres a la societat Mishops Red de Puntos de Venta, SL per a
reforma interior de local comercial a Gran Via Jaume I, 84, bxs. 2.
Pressupost: 44.012,75 euros Impost ICIO: 1.756,11 euros
Resolució 2018001376

25. Obra núm 20181506
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Gran Via Jaume I, 60 /
plaça Marquès de Camps, 16 per a rehabilitació de façanes a Gran Via Jaume I,
60.
Pressupost: 131.118,10 euros Impost ICIO: 5.231,61 euros
Resolució 2018001377

26. Obra núm 20180836
Atorgar llicència d'obres a la societat Hapromsa Princep 4, SL per a construcció
edifici plurifamiliar per a 5 habitatges, aparcaments i local al carrer Riu Freser, 2.
Pressupost: 470.395,29 euros Impost ICIO: 18.768,77 euros
Resolució 2018001378

27. Obra núm 20171689
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la Diputació de Girona per a adequació de
nucli de sanitaris i aules de cos central de la planta primera de la Casa de
Cultura a plaça Hospital, 6.
Resolució 2018001379

28. Obra núm 20180964
Atorgar llicència d'obres a l'Associació Girona Futbol Club Escola per a
adequació interior per a residència estudiants Col·legi Maristes a l'avinguda
Josep Tarradellas i Joan, 5.
Pressupost: 212.698,85 euros Impost ICIO: 8.486,68 euros
Resolució 2018001380

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
29. Declarar la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció atorgada, l'any 2017, a
l'Associació Multicultural de la Selva.
Resolució 2018001381

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
30. Atorgar una subvenció pel procediment de concessió directa a l'Associació per a
l'Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS), per desenvolupar l'Escola Esportiva dels
barris de Girona Est.
Resolució 2018001382

31. Anul·lar el Taller d'Expressió Plàstica Propostes Creatives (a partir de 14 anys)
del Centre Cívic Pla de Palau que no es pot realitzar per falta d'inscripcions,
retorn a la partida de les reserves corresponents.
Resolució 2018001383

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
32. Declarar d'urgència la tramitacio del projecte d'obres ordinàries de la vorera est
del carrer Barcelona entre el carrer 8 de març de 1809 i la rotonda de Fornells, i
aprovar inicialment el mateix.
Resolució 2018001384

Pren la paraula el senyor Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat d’Urbanisme,
Activitats, Mobilitat i Via Pública, qui manifesta que d'acord amb l'informe emès
pel cap d’Urbanisme, atès que el projecte d’obres ordinàries de la vorera est del
carrer Barcelona entre el carrer 8 de març 1908 i la rotonda de Fornells preveu
un termini d’execució de 8 mesos, i atès que és un sector constituït per a usos
comercials en el qual urgeix la transformació d’acord amb els objectius generals
aprovats del Pla de Mobilitat Urbana d’afavorir els desplaçaments a peu, i atès
que aquesta urgència s’incrementa arrel de la gestió urbanística que s’està
desenvolupant en el sector proper de Can Turón i que actualment s’estan
consolidant dues parcel.les del sector amb dos centres comercials importants
amb una previsió d’inici de l’activitat al segon trimestre del 2019 que
incrementarà el nombre de desplaçaments a peu, en bicicleta, vehicles i
transport públic urbà, revitalitzant la zona i confirmant la necessitat urgent de
l’execució del projecte, es considera justificat declarar d'urgència l’aprovació del
Projecte d’obres ordinàries de la vorera est del carrer Barcelona entre el carrer 8
de març 1908 i la rotonda Fornells, i considerar d’urgència la tramitació del
projecte i de la licitació.

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

