SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a tres de novembre de dos mil disset.
Essent un quart de deu i sis 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 presidenta Marta Madrenas i Mir), i trobant-se
presents els tinents i tinentes d'alcalde Glòria Plana i Yanes, Mª Àngels Planas i
Crous, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la regidora Sílvia Paneque i Sureda.
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.
El primer tinent d'alcalde, senyor Eduard Berloso i Ferrer declara obert l'acte, i
pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 27 d'octubre
d'enguany (expedient núm. 2017040568), 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. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Gironina de
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor - GICOR destinada a la celebració de la
XXI Setmana del Cor.
Resolució 2017001603

2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació la
Marató de TV3 amb motiu de la celebració de la Marató 2017.
Resolució 2017001604

A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
3. Establir un conveni de col·laboració entre l'empresa Randstad Empleo ETT, SA i
l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
Resolució 2017001605

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat
4. Prorrogar per a l'exercici de 2017 la vigència del conveni de col·laboració entre
els Ajuntaments de Girona i Salt, per a la prestació dels serveis de gestió
comuna.
Resolució 2017001606

5. Prorrogar per a l'exercici de 2017 la vigència del conveni de col·laboració entre
els Ajuntaments de Girona i Sarrià de Ter, per a la prestació dels serveis de
gestió comuna.
Resolució 2017001607

A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà
6. Concedir a l'ADF Girona un ajut pel desenvolupament de les actuacions
determinades en el Pla de prevenció d'incendis forestals del terme municipal
2017.
Resolució 2017001608

A proposta del regidor delegat de Cooperació
7. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament en concepte de col·laboració
municipal al projecte 3086 - Campanya d'emergència. Resposta als efectes de
l'Huracà Irma al seu pas pel Carib: Fase de reconstrucció.
Resolució 2017001609

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
8. Aprovar les bases específiques del procés selectiu per a la contractació laboral
indefinida d'un/a Oficial 1a de Pintura, promoció interna, i inclosa en l'Oferta
Pública d'Ocupació per a l'any 2017.
Resolució 2017001610

9. Aprovar les bases específiques del procés selectiu per a la contractació laboral
indefinida d'un/a Oficial 1a de Serralleria, promoció interna, i inclosa en l'Oferta
Pública d'Ocupació per a l'any 2017.
Resolució 2017001611

10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a vehicle com a conseqüència d'un trasllat efectuat per la grua
municipal (80-017A).
Resolució 2017001612

11. Estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord adoptat per la Junta de

Govern Local en sessió del dia 29 de setembre de 2017 (10-017A).
Resolució 2017001613

12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per danys a immoble (69-017A).
Resolució 2017001614

13. Retornar la garantia definitiva constituïda per l'empresa ENGINYERIA I
CONSTRUCCIONS LEO, SL, en el marc del contracte d'obres de recuperació i
conservació de l'entorn natural del carrer Port-Lligat en el marge del riu Ter.
Resolució 2017001615

14. Retornar la garantia definitiva constituïda per l'empresa CONSTRUCCIONS
FUSTÉ, SA, en el marc del contracte d'obres d'adequació i millora de
l'accessibilitat dels serveis del Punt de Benvinguda.
Resolució 2017001616

15. Retornar la garantia definitiva constituïda per l'empresa ILUMINACIONES
XIMENEZ en el marc del contracte de subministrament ornamental nadalenc
2016.
Resolució 2017001617

16. Retornar la garantia definitiva constituïda per l'empresa AGLOMERATS
GIRONA, SA, en el marc del contracte d'obres d'urbanització de la rambla Xavier
Cugat - Fase 1.
Resolució 2017001618

17. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels serveis de manteniment dels
sistemes de climatització i d'aigua sanitària en els edificis municipals,
corresponents al Lot 1 (centres d'educació).
Resolució 2017001619

18. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels serveis de manteniment dels
sistemes de climatització i d'aigua sanitària en els edificis municipals,
corresponents al Lot 2 (centres esportius).
Resolució 2017001620

19. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels serveis de manteniment dels
sistemes de climatització i d'aigua sanitària en els edificis municipals,
corresponents al Lot 3 (centres administratius, socials i culturals).
Resolució 2017001621

20. Iniciar i aprovar l'expedient del contracte del servei de manteniment del software
de gestió del servei d'estacionament amb horari limitat de la ciutat de Girona.
Resolució 2017001622

21. Prorrogar el termini d'execució de les obres de reforma del pati de l'Escola
Eiximenis.
Resolució 2017001623

22. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de recollida i manteniment

dels animals de companyia del municipi de Girona.
Resolució 2017001624

23. Iniciar i aprovar l'expedient de subministrament de 351 arbres per a plantar a la
ciutat de Girona durant aquest hivern.
Resolució 2017001625

24. Designar nou tècnic per dur a terme la direcció de l'obra i la responsabilitat del
contracte de les obres de construcció de la marquesina transversal dins del
projecte de marquesines a l'Estació Central.
Resolució 2017001626

25. Designar nou tècnic per dur a terme la direcció de l'obra i la responsabilitat del
contracte de les obres de reforma del pati de l'escola Eiximenis.
Resolució 2017001627

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
26. Revocar definitivament la subvenció "Igualtat d'Oportunitats" per al curs 20162017 atorgada a l'escola Les Alzines.
Resolució 2017001628

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
27. Suspendre el termini per dur a terme l'aprovació definitiva del projecte de
reparcel.lació del PAU 78 - Palau.
Resolució 2017001629

28. Obra núm 20170951
Atorgar llicència d'obres a la societat Edifici Pergola, SL per a construcció
d'habitatge unifamiliar al carrer Mas Jardí, 39.
Pressupost: 193.977,20 euros Impost ICIO: 7.565,11 euros.
Resolució 2017001630

29. Obra núm 20171186
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Ballesteries, 1
2n 1a
Pressupost: 41.531,37 euros Impost ICIO: 1.619,72 euros.
Resolució 2017001631

30. Obra núm 20171230
Atorgar llicència d'obres per a ampliació i reforma interior d'habitatge i
construcció d'una piscina al carrer Puig de Montilivi, 29.
Pressupost: 125.000,00 euros Impost ICIO: 4.875,00 euros.
Resolució 2017001632

31. Obra núm 20141305

Acceptar la sol·licitud de renúncia a llicència obres atorgada per a construcció
d'habitatge unifamiliar al carrer Tosa d'Alp, 2.
Resolució 2017001633

32. Obra núm 20171583
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Cort Reial, 14,
2n 1a
Pressupost: 36.942,21 euros Impost ICIO: 1.440,75 euros.
Resolució 2017001634

33. Obra núm 20171571
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a plaça Pompeu Fabra,
9, 3r A.
Pressupost: 63.328,96 euros Impost ICIO: 2.469,83 euros.
Resolució 2017001635

34. Obra núm 20171245
Atorgar llicència d'obres a la societat Torre Marcona, SL per a reforma interior
d'apartaments al carrer Tarragona, 37.
Pressupost: 39.094,87 euros Impost ICIO: 1.524,70 euros.
Resolució 2017001636

35. Obra núm 20171473
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Bernat Boades 38 per a
rehabilitació de façana al carrer Bernat Boades, 38.
Pressupost: 62.801,47 euros Impost ICIO: 2.449,26 euros.
Resolució 2017001637

36. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord municipal
d’atorgament de llicència per a adequació de local per a activitat de bar
restaurant a pujada Sant Domènec, 13.
Resolució 2017001638

37. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a
construcció d'edifici per a caldera de valorització energètica a carretera Antiga
d'Amer, 3.
Resolució 2017001639

38. Obra núm 20170110
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar i
construcció de piscina al carrer Torre Rafela, 8 bxs.
Pressupost: 143.612,56 euros Impost ICIO: 5.600,89 euros.
Resolució 2017001640

39. Obra núm 20171188
Atorgar llicència urbanística per a segregació de finca al carrer Canonge Dorca,
26.
Resolució 2017001641

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
40. Inici d'expedient revisió d'ofici llicència municipal d'obres per a reforma i
ampliació d'edifici plurifamiliar per a set habitatges destinats a allotjament
col·lectiu a cr. Jaume Balmes 4.
Resolució 2017001642

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 i Activitats, atès que els Serveis Tècnics municipals han
emès informe pel qual es conclou que revisada la documentació que obra en
l'expedient de la llicència i els plànols d'ordenació en sòl urbà es detecta
l'incompliment del paràmetre urbanístic relatiu a la profunditat edificable i atesa la
naturalesa del procediment que s'incoa i l'interés públic que se'n deriva, es
considera justificat declarar d'urgència l'aprovació de l'acord d'inici de revisió
d'ofici i suspensió de l'executivitat de la llicència d'obres de reforma i ampliació
d'edifici plurifamiliar per a 7 habitatges destinats a allotjament col.lectiu al carrer
Jaume Balmes, 4, a favor de la societat MEIGMA, SL.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i tretze minuts del matí.

