SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a catorze de desembre 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 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 7 de desembre d'enguany
(expedient núm. 2018046834), 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 l'alcaldessa
1. Ampliar la dotació econòmica de la convocatòria de subvencions per a activitats
de rellevància per a la ciutat de Girona per a l'any 2018.
Resolució 2018001631

2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Edicions MIC
Catalunya (Editorial MIC) relatiu a la producció i la impressió del programa de les
festes de Nadal de la ciutat.
Resolució 2018001632

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
3. Acordar la devolució de la garantía definitiva del lot 1 del servei de manteniment
de sistemes de climatització i aigua sanitària en els edificis municipals.

Resolució 2018001633

4. Prorrogar el contracte dels serveis de manteniment correctiu i preventiu dels
sots, flonjalls i anellats de tapes del paviment asfàltic de diferents carrers de la
ciutat de Girona.
Resolució 2018001634

5. Adjudicar la contractació mixta del servei de manteniment, la recepció d'avisos i
l'assistència en les alarmes d'intrusió dels edificis municipals, així com del
subministrament dels recanvis de manteniment.
Resolució 2018001635

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
6. Atorgar una subvenció a l'empresa AIRBORNE COMPOSITES SL, per a la
contractació d'una persona participant del Pla de Mesures Ocupacionals Girona
Actua.
Resolució 2018001636

7. Atorgar una subvenció per a la contractació de les persones participants en el
programa Girona Actua, presentada per R.A.R.
Resolució 2018001637

8. Atorgar una subvenció per a la contractació de les persones participants del Pla
de Mesures Ocupacionals Girona Actua, presentada per l'empresa Finques
Trepat Fonalleras, SL.
Resolució 2018001638

9. Atorgar una subvenció a l'empresa CARNES OLESA, SL, per a la contractació
de les persones participants del Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua.
Resolució 2018001639

10. Atorgar una subvenció a l'empresa ASSOCIACIÓ GIRONA FUTBOL CLUB
ESCOLA per a la contractació de les persones participants del Pla de Mesures
Ocupacionals Girona Actua.
Resolució 2018001640

11. Donar de baixa definitiva la titularitat de lloc fix mercat de marxants de dijous a
Can Gibert del Pla.
Resolució 2018001641

12. Denegar les sol.licituds d'ocupació a la via pública amb destinació a la venda
ambulant als mercats de marxants de dimarts/dissabte a les Ribes del
Ter/Devesa i/o dijous a Can Gibert del Pla.
Resolució 2018001642

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA

A proposta de l'alcaldessa
13. Aprovar inicialment el projecte de reforma de la zona verda al carrer de Font de
la Pólvora.
Resolució 2018001643

14. Obra núm 20181380
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior per a divisió d'habitatge al carrer
Torre de Taialà, 48 1r 1a.
Pressupost: 68.856,99 euros Impost ICIO: 2.747,39 euros
Resolució 2018001644

15. Obra núm 20181737
Atorgar llicència d'obres a la societat Boutiques Homes Costa Brava, SL per a
reforma d'edifici plurifamiliar per a set habitatges i un local al carrer Bellaire, 1.
Pressupost: 188.041,37 euros Impost ICIO: 7.502,85 euros
Resolució 2018001645

16. Obra núm 20181746
Atorgar llicència d'obres a Pia Fundació Autònoma Sant Martí Girona per a
reforma interior de dos habitatges per a un habitatge a pujada Catedral, 3 1r.
Pressupost: 47.640,08 euros Impost ICIO: 1.900,84 euros
Resolució 2018001646

17. Obra núm 20181781
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Mare de Déu
de la Salut, 3, 3 B.
Pressupost: 50.479,20 euros Impost ICIO: 2.014,12 euros
Resolució 2018001647

18. Obra núm 20180513
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a reforma i divisió d'un habitatge per a
dos habitatges al carrer Olles, 1 3r 1a.
Resolució 2018001648

19. Obra núm 20181792
Atorgar llicència de divisió horitzontal a la societat Comercial Montjuic, SL per a
segregació i agrupació de finques a ronda Fort Roig, 19.
Resolució 2018001649

20. Obra núm 20181980
Atorgar llicència d'obres a Sareb per a apuntalament d'edifici plurifamiliar a
pujada Sant Domènec, 11.
Pressupost: 29.060,00 euros Impost ICIO: 1.159,49 euros
Resolució 2018001650

21. Obra núm 20181527
Atorgar llicència d'obres a Corporació Alimentària Guissona, SA per a adequació
de local comercial (Bonarea) a passeig d'Olot 62, bxs.
Pressupost: 38.745,00 euros Impost ICIO: 1.545,93 euros

Resolució 2018001651

22. Obra núm 20181843
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Guillem Collteller, 8, 9, 10,
11- Remences, 17 per a rehabilitació i millora de passatge privat al carrer Guillem
Collteller, 8.
Pressupost: 68.698,68 euros Impost ICIO: 2.741,08 euros
Resolució 2018001652

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
23. Aprovar les bases dels ajuts Amplia Cultura.
Resolució 2018001653

A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
24. Resoldre la convocatòria del programa D - Subvencions destinades a la
participació d'esportistes i equips amateurs de clubs i entitats esportives de
Girona en competicions d'àmbit internacional.
Resolució 2018001654

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta de l'alcaldessa
25. Eximir dels tràmits d'informació pública i audiència veïnal en una llicència
municipal d'establiment no permanent desmuntable per a la instal·lació
d'estructures inflables per a l'activitat lúdica del "Parc Infantil i Juvenil de Nadal:
LLEURESPORT" els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2018 i, 2, 3, i 4 de
gener de 2019 a carrer Empuries 47.
Resolució 2018001655

Pren la paraula l’alcaldessa, senyora Marta Madrenas i Mir, qui manifesta que
d'acord amb l'informe emès pel cap d’Urbanisme, que fa referència a l’informe
jurídic de data 13 de desembre de 2018, i atenent en aquest cas a la temporalitat
de l’estructura no permanent desmuntable sol.licitada, destinada a la realització
de l’activitat recreativa de saló de la infància i joventut durant les festes de Nadal,
que només es durà a terme per un termini de vuit dies, i atès que l’activitat on
s’inclouen les estructures no permanents desmuntables s’inicia el dia 27 de
desembre de 2018, i que l’òrgan competent d’aprovació de l’atorgament del títol
administratiu habilitant és la Junta de Govern Local, es considera justificat
declarar d'urgència l’aprovació de l’eximent dels tràmits d’informació pública i
audiència veïnal en la llicència municipal d’establiment no permanent
desmuntable per a la instal•lació d’estructures inflables per a l’activitat lúdica del
“Parc Infantil i Juvenil de Nadal: Lleuresport”.

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

