SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a dinou de gener 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 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, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Mª Àngels Planas i Crous.
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.
La senyora alcaldessa presidenta declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 12 de gener d'enguany (expedient
núm. 2018000159), 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. Acceptar i agrair donacions puntuals de documentació per part d'entitats i
particulars a l'Arxiu Municipal.
Resolució 2018000037

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
2. Establir un conveni de formació entre PIMEC Girona i l’Ajuntament de Girona en
el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
Resolució 2018000038

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior

3. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació del subministrament de material fungible
d'oficina i d'informàtica per a l'Ajuntament de Girona (LOT 1).
Resolució 2018000039

4. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació del subministrament de material fungible
d'oficina i d'informàtica per a l'Ajuntament de Girona (Lot 2).
Resolució 2018000040

5. Nomenar funcionaris en pràctiques al dos aspirants que han superat el curs de
sergent/a de Policia a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Resolució 2018000041

6. Nomenar funcionaris en pràctiques als dos aspirants que han superat el curs de
caporal/a de Policia realitzat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Resolució 2018000042

7. Estimar en part la petició d'indemnització derivada de reclamació per caiguda a la
via pública (57-016A).
Resolució 2018000043

8. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (98-017A).
Resolució 2018000044

9. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació per
caiguda a la via pública (99-017A).
Resolució 2018000045

10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació per danys
mentre viatjava en un autobús de L1 (100-017A).
Resolució 2018000046

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació per caiguda
en una parada de bus (101-017A).
Resolució 2018000047

12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (102-017A).
Resolució 2018000048

13. Requerir a l' Associació Batibull perquè continuï prestant els serveis d'atenció
directa als joves usuaris a "Els Químics Espai Jove", pel termini de dos mesos a
partir del dia 27 de gener de 2018, i en tot cas fins a la formalització del nou
contracte.
Resolució 2018000049

14. Iniciar i aprovar l'expedient de la contractació dels serveis de redacció del
projecte d'urbanització de la cruïlla formada pels carrers Torre de Malla, Aragó i
el Camí Vell de Fornells (de la ciutat de Girona), i altres documents tècnics

complementaris.
Resolució 2018000050

15. Declarar deserta la licitació del subministrament de dos vehicles per als serveis
de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000051

16. Declarar desert el LOT 2 de la licitació del contracte de subministrament, per
sistema de rènting, de tres turismes (de la mateixa marca i model) i una
furgoneta, transformats, condicionats i equipats, per a ús policial.
Resolució 2018000052

17. Adjudicar el contracte de subministrament de fons bibliogràfic per a les
biblioteques municipals de Girona.
Resolució 2018000053

18. Adjudicar la contractació del subministrament i del servei de manteniment anual
d'una plataforma de servei de publicació on-line d'itineraris i informació
geolocalitzada.
Resolució 2018000054

19. Adjudicar la contractació del subministrament i instal·lació de la cinta de recollida
d'escòries de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà
(Girona).
Resolució 2018000055

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
20. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i PIMEC Girona
en suport de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya.
Resolució 2018000056

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
21. Requerir per tal de dur a terme les esmenes necessàries per a poder tramitar i
aprovar el projecte d'urbanització de la UA 80 camí vell de Fornells.
Resolució 2018000057

22. Obra núm 20170980
Atorgar llicència d'obres a la societat Unió Tècnica de Continguts, SL per a
remunta d'una planta en edifici plurifamiliar per a la creació d'un nou habitatge al
carrer Joan Alsina i Hurtós, 13.
Pressupost: 103.956,99 euros Impost ICIO: 4.147,88 euros
Resolució 2018000058

23. Obra núm 20171672

Atorgar llicència urbanística a la societat Bellalmar, SA per a rectificació de
projecte de parcel·lació al carrer Albera, 25.
Resolució 2018000059

24. Obra núm 20171302
Atorgar llicència d'obres a la societat Finentur 2005, SL per a consolidació
d'estructura i arranjament de façana al carrer Pont Major, 53.
Pressupost: 19.246,50 euros Impost ICIO: 767,94 euros
Resolució 2018000060

25. Obra núm 20171283
Atorgar llicència d'obres a la societat Coincovi, SL per a rehabilitació d'edifici
plurifamiliar a travessia Auriga, 6.
Pressupost: 488.288,00 euros Impost ICIO: 19.482,69 euros
Resolució 2018000061

26. Obra núm 20171329
Atorgar llicència d'obres a Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta per a
substitució de paviment a cuina de l'Hospital Dr. Josep Trueta a l'avinguda
França, 60.
Pressupost: 49.520,78 euros Impost ICIO: 1.975,88 euros
Resolució 2018000062

27. Obra núm 20171843
Atorgar llicència d'obres a la societat Edico 2002, SL per a reforma interior
d'habitatge al carrer Nou, 8, 3r 3a.
Pressupost: 44.227,70 euros Impost ICIO: 1.764,69 euros
Resolució 2018000063

28. Obra núm 20171765
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'un habitatge a l'avinguda Lluis
Pericot, 52, 6è 2a.
Pressupost: 52.766,09 euros Impost ICIO: 2.105,37 euros
Resolució 2018000064

29. Obra núm 20171738
Atorgar llicència urbanística per a segregació d'un local en dos locals al carrer
Ultònia, 13, entl.
Resolució 2018000065

30. Obra núm 20171748
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'un habitatge a l'avinguda Lluis
Pericot, 64, 3r 1a.
Pressupost: 38.500,62 euros Impost ICIO: 1.536,17 euros
Resolució 2018000066

31. Rectificar l'error incorregut en l'adreça de la llicència d'obres atorgada a la
societat Gesdip SAU per a construcció d'establiment comercial al carrer Can
Turon, 1 a l'adreça correcte Can Turon, 5.
Resolució 2018000067

32. Eximir del tràmit d'informació pública i audiència veïnal en una llicència municipal
d'establiment no permanent desmuntable per a un espectacle de circ anomenat
"FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC, ELEFANT D'OR" els dies 22, 23, 24,
25 i 26 de febrer de 2018 al Camp de Mart del Parc de la Devesa de Girona.
Resolució 2018000068

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

