SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a set de desembre de dos mil divuit.
Essent un quart i tres minuts de deu 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 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.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Mª Àngels Planas i Crous i el tinent
d'alcalde Joan Alcalà i Quiñones.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo i Gómez. Es troba present
la viceinterventora Glòria Rigau i Solé.
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 30 de novembre d'enguany
(expedient núm. 2018045862), 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. Aprovar l'annex al conveni de col·laboració subscrit en data 23 de novembre de
2018 entre l'Ajuntament de Girona i la Comissió per a les Activitats a l'Espai de
La Copa de Girona.
Resolució 2018001594

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
2. Aprovar el programa de suport a les entitats i a la participació ciutadana per a
l'any 2019.
Resolució 2018001595

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
3. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de caiguda a la via pública
(90-018M).
Resolució 2018001596

4. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de danys per caiguda d'un
arbre (100-018M).
Resolució 2018001597

5. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de caiguda a la via pública
(101-018M).
Resolució 2018001598

6. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per caiguda dins del recinte del
cementiri municipal (95-018M).
Resolució 2018001599

7. Estimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per caiguda
a la via pública (52-017A).
Resolució 2018001600

8. Estimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per caiguda
a la via pública (93-017A).
Resolució 2018001601

9. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda per a fer front al
compliment de les obligacions derivades del contracte de servei de tramesa de
correspondència i missatgeria de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018001602

10. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres de rehabilitació de l'antic
Cinema Modern.
Resolució 2018001603

11. Modificar el contracte d'assegurança de multirisc per pèrdues o danys materials
dels béns mobles i immobles que constitueixen el patrimoni de l'Ajuntament de
Girona (elements patrimonials delimitats a l'Annex I i II del PPT).
Resolució 2018001604

12. Modificar el contracte de servei d'assegurança que cobreix les conseqüències
econòmiques derivades de l'ús i circulació de vehicles de motor de l'Ajuntament
de Girona (LOT 3) en el sentit d'incorporar a la pòlissa les altes i baixes que
s'han produït a l'Ajuntament, amb efectes des del dia 23 d'abril de 2018 fins el 31
de març de 2019.
Resolució 2018001605

13. Prorrogar els serveis de monitoratge de la sala de musculació de la piscina
municipal de Santa Eugènia-Can Gibert i de l'escola de tennis de la zona

esportiva de la Devesa pel curs 2018-2019.
Resolució 2018001606

14. Aprovar nova designació de tècnic per asumir la direcció d'obra i la
responsabilitat del contracte de les obres relatives al projecte d'urbanització de la
plaça Josep Pallach i Carolà (fase 1).
Resolució 2018001607

15. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres de millora de la
pavimentació de diversos carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2018.
Resolució 2018001608

16. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis de suport i manteniment
del programari de gestió de la tresoreria XRT, aprovació del plec de clàusules
administratives particulars i del plec de precripcions tècniques, de la despesa i de
la invitació a l'empresa SAGE SPAIN, SL.
Resolució 2018001609

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
17. Establir un conveni de col·laboració entre Els Cuits de l'Àvia, SC i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, Exp. SOC028/18/00086.
Resolució 2018001610

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta de l'alcaldessa
18. Aprovar definitivament el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del
Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona.
Resolució 2018001611

19. Obra núm 20180912
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Francesc Rogés, 32.
Pressupost: 128.554,87 euros Impost ICIO: 5.129,34 euros.
Resolució 2018001612

20. Obra núm 20181912
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Hortes 22 per a substitució
d'envà pluvial al carrer Hortes, 22.
Pressupost: 38.802,95 euros Impost ICIO: 1.548,24 euros.
Resolució 2018001613

21. Obra núm 20180705
Atorgar llicència d'obres a la societat Comerbal, SA per a ampliació d'edifici
comercial al carrer Sarriera, 1-3.

Pressupost: 440.453,16 euros Impost ICIO: 17.574,08 euros.
Resolució 2018001614

22. Obra núm 20181897
Atorgar llicència de divisió horitzontal de la finca situada al carrer Àngel, 8.
Resolució 2018001615

23. Rectificar l'error incorregut en l'adreça de la llicència d'obres atorgada al carrer
Tomàs Carreras i Artau, 4.
Resolució 2018001616

24. Declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada per a restauració de la
façana de l'església i del cimbori del monestir de Sant Daniel.
Resolució 2018001617

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
25. Efectuar una aportació corresponent a la Beca Joaquim Franch, 18a
convocatòria.
Resolució 2018001618

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
26. Aprovar el Programa "Educadores i Educadors de Carrer a la ciutat de Girona",
pel 2018 i 2019.
Resolució 2018001619

27. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, el Girona
Futbol Club SAD i la Fundació Marlex, per fomentar el projecte de l'Associació
per l'Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS) de crear i potenciar el Club Esportiu
Girona Est com a eina integradora i educadora d'infants i joves.
Resolució 2018001620

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
28. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Rehabilitació de les
façanes de la finca situada a la gran via Jaume I 60 / plaça Marquès de Camps
16).
Resolució 2018001621

29. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma interior de dos
habitatges i zones comunes, situats al carrer Peixeteries Velles 7, 4t 2a i 4t 3a).
Resolució 2018001622

30. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma interior de
l'habitatge situat a la plaça Espanya 8, 1r C).
Resolució 2018001623

31. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (Rehabilitació de les
façanes de la finca situada al carrer Saragossa 19).
Resolució 2018001624

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
32. Aprovar el preu públic de marxandatge turisme - Llibre "Girona, a traç de llapis".
Resolució 2018001625

33. Aprovar el preu públic marxandatge turisme - Element decoratiu nadalenc.
Resolució 2018001626

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
34. Aprovar els preus públics per a l'oferta de l'activitat "Teatre Escolar" pel curs
2018-2019.
Resolució 2018001627

35. Aprovar els preus públics, descomptes i abonaments de les activitats i
espectacles de la Programació Estable 2019 del Teatre Municipal.
Resolució 2018001628

36. Aprovar els preus públics per a la programació d'activitats de l'Espai Marfà durant
el període de gener - juny 2019.
Resolució 2018001629

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
37. Corregir l'error material observat en el fonament de la proposta d'acord a la Junta
de Govern Local relativa a establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Girona, el Girona Futbol Club SAD i la Fundació Marlex, per fomentar el
projecte de l'Associació per l'Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS) de crear i
potenciar el club esportiu Girona Est com a eina integradora i educadora d'infants
i joves.
Resolució 2018001630

Pren la paraula el senyor Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Cultura i

Joventut, qui manifesta que d'acord amb el contingut de l'informe emès pel cap
d’Igualtat i Drets Socials, atès que s’ha observat un error material en el
fonament de la proposta d’acord relativa a establir un conveni de col.laboració
entre l’Ajuntament de Girona, el Girona Futbol Club SAD i la Fundació Marlex,
per fomentar el projecte de l’Associació per l’Atenció de Serveis i Solidaritat de
crear i potenciar el club esportiu Girona Est com a eina integradora i educadora
d’infants i joves, es considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de la
correcció de l’error material observat, ja que la proposta d’establiment del
conveni esmentat es porta a aprovació en la Junta de Govern Local del dia
d’avui.
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.

