SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a nou de novembre de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i set 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, Mª Àngels Planas i Crous 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 el tinent d'alcalde Joan Alcalà i Quiñones.
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 novembre d'enguany
(expedient núm. 2018042118 , 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'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
1. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball de Tècnic/ques Auxiliars de Biblioteques.
Resolució 2018001444

2. Aprovació de les bases específiques del procés selectiu per al nomenament
d'un/a funcionari/a de carrera, escala d'administració general, sotsescala de
gestió - Oficina de Comunicació , inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a
l'any 2018
Resolució 2018001445

3. Resolució de l'expedient disciplinari incoat al senyor Pere Lluís Martínez Murillo.
Resolució 2018001446

4. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per dans a peces de vestir (86-018M)

Resolució 2018001447

5. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (87-018M)
Resolució 2018001448

6. Adjudicació del subministrament del material d'enllumenat necessari per al
manteniment de l'enllumenat públic urbà i les instal·lacions elèctriques d'alguns
edificis municipals de la ciutat de Girona.
Resolució 2018001449

7. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels
lavabos públics municipals establert amb la UTE SOCIAL NETEJA GIRONA,
amb NIF U-55306609.
Resolució 2018001450

8. Prorrogar el contracte dels serveis de control de qualitat i assistència tècnica per
a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament de
Girona, del control i gestió diària de la central d'incidències i de la seva facturació
mensual, pel període d'un any a partir del dia 1 de desembre de 2018.
Resolució 2018001451

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
9. Aprovar inicialment el projecte d'ampliació del Centre Cívic Sant Narcís per a
aula de cuina i reforç estructural puntual de la casa de "La Volta"
Resolució 2018001452

10. Aprovar inicialment el projecte de substitució de tancaments practicables
exteriors de l'Escola Àgora
Resolució 2018001453

11. Aprovar inicialment el projecte de substitució de tancaments practicables
exteriors de l'Escola Migdia
Resolució 2018001454

12. Obra núm 20180074
Atorgar llicència d'obres a Caritas Diocesana de Girona per a redistribució interior
en planta baixa a pujada Mercè, 8.
Pressupost: 55.994,27 euros Impost ICIO: 2.234,17 euros
Resolució 2018001455

13. Obra núm 20181444
Atorgar llicència d'obres a la societat Prevenció de Nueva Activa, SLU per a
adequació de local per a servei de prevenció a carretera Santa Coloma, 11.
Pressupost: 105.348,00 euros Impost ICIO: 4.203,39 euros
Resolució 2018001456

14. Obra núm 20181200
Atorgar llicència d'obres a la societat Mon de Valls, SL per a enderroc d'edifici

existent al carrer Santa Eugènia, 154.
Pressupost: 15.321,00 euros Impost ICIO: 611,31 euros
Resolució 2018001457

15. Obra núm 20181734
Atorgar llicència d'obres per a reforma de vestíbul amb suprressió de barreres
arquitectòniques i instal·lació d'ascensor al carrer Croada, 1.
Pressupost: 35.129,87 euros Impost ICIO: 1.401,68 euros
Resolució 2018001458

16. Obra núm 20111106
Denegar la pròrroga de llicència d'obres per a restauració de la façana de
l'esglesia i cimbori del Monestir de Sant Daniel al carrer Monges, 2 bxs.
Resolució 2018001459

17. Obra núm 20181756
Atorgar llicència d'obres per a restauració de la façana de l'esglesia i cimbori del
monestir de Sant Daniel al carrer Monges, 2, bxs.
Pressupost: 297.166,99 euros Impost ICIO: 11.856,96 euros
Resolució 2018001460

18. Obra núm 20181717
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a plaça Miquel Coll i
Alentorn, 8, 1r 3a.
Pressupost: 46.102,16 euros Impost ICIO: 1.839,48 euros
Resolució 2018001461

19. Requeriment d'esmenes de l'avantprojecte d'obres de reposicó de la Plaça
Espanya
Resolució 2018001462

20. Atorgament de la llicència per a activitat recreativa de caràcter extraordinari per a
l'esdeveniment anomenat "SHOPP OUT" que se celebrarà els dies 15, 16, 17 i
18 de novembre de 2018 al carrer Indústria núm. 22-24
Resolució 2018001463

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
21. Aprovar el projecte tècnic per a l'ampliació de l'skatepark del Parc de Domeny.
Resolució 2018001464

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
22. Ampliació de la programació del Centre Cívic Onyar per al període 2018 a juliol
2019.
Resolució 2018001465

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior
23. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la façana
posterior de la finca situada al carrer Santa Clara, 53).
Resolució 2018001466

24. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Treballs de manteniment
de la façana de la finca situada al carrer Migdia 46).
Resolució 2018001467

25. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma interior de dos
habitatges situats a la finca situada a la pujada Sant Sant Domènec 3).
Resolució 2018001468

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
26. Aprovar els preus públics de la programació de cursos i tallers de L'Estació Espai
Jove per al període octubre-novembre-desembre 2018
Resolució 2018001469

27. Aprovació dels preus públics a aplicar als cursos destinats a infants i joves en
matèria d'art contemporani.
Resolució 2018001470

28. Aprovar els preus públics de noves activitats en la programació de tardor de
2018 de l'Espai Marfà.
Resolució 2018001471

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

