SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a onze de maig de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i cinc 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 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 Mª Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i
Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Glòria Plana Yanes.
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 4 de maig d'enguany, 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. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa Arte y Memoria, SL,
per al patrocini de les 15es Jornades Imatge i Recerca.
Resolució 2018000579

2. Aprovar les bases específiques per a subvencions per a activitats de rellevància
per a la ciutat.
Resolució 2018000580

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
3. Modificar l'Acord de la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2017 d'aprovació
d'activitats pròpies de la Xarxa de Centres Cívics, del període de setembre 2017
a juliol 2018, per anul.lació dels tallers Cosmètica natural i Bosses de mà del
Centre Cívic Onyar, durant el curs 2017/2018.
Resolució 2018000581

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
4. RECTIFICACIÓ: Aprovar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o
assegurança de caució en el marc de la contractació del servei de manteniment i
treballs de jardineria del parc de Sant Ponç - Fontajau.
Resolució 2018000582

5. Aprovar la convocatòria del procés selectiu per a la creació de borsa de treball
d'integradors/es socials.
Resolució 2018000583

6. Aprovar les bases i la convocatòria de procés selectiu per la provisió, en
propietat, d'una plaça d'agent de la policia local- Concurs de Mobilitat HoritzontalOferta Pública d'Ocupació 2018.
Resolució 2018000584

7. Donar a conèixer l'informe sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Resolució 2018000585

8. Estimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada per caiguda a la via pública (54-017A).
Resolució 2018000586

9. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada per caiguda a la via pública (33-017A).
Resolució 2018000587

10. Desestimar recurs de reposició formulat contra acord de la Junta de Govern
Local en relació a una caiguda patida a la via pública.
Resolució 2018000588

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per immissions i sorolls (22-018A).
Resolució 2018000589

12. Prorrogar el contracte d'obres de construcció Espai Cívic de l'Associació de
Veïns de Palau-sacosta - FASE 1.
Resolució 2018000590

13. Adjudicar la contractació dels serveis de reparació i posada en marxa de 18
motors ASM PR500 del Teatre Municipal.
Resolució 2018000591

14. Acordar la devolució de les garanties definitives relatives a la contractació dels
serveis de neteja de l'Escola Pericot, Pavelló de Montfalgars i Centre Cívic Barri
Vell, a favor de l'empresa "EULEN, SA.", amb CIF A28517308.
Resolució 2018000592

15. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de vigilància en el

pavelló municipal Girona-Fontajau i en les piscines d'estiu de la zona esportiva
La Devesa.
Resolució 2018000593

16. Iniciar la reclamació per danys i perjudicis ocasionats per l'empresa CAMPS
MOTOR, SA., adjudicatària del contracte de subministrament d'un camió cistella
per a la Brigada d'Enllumenat de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018000594

17. Adjudicar el contracte de subministrament de divers material: pc per l'oficina de
Comunicació, un projector pel sindicat CSIF, llicències d'Office estàndard per la
Policia Municipal i llicències Office Professional per a Recaptació i Gestió
Tributària.

Resolució 2018000595

18. Fixar la data per per dur a terme l'acte de recepció formal de les obres de
construcció del Pavelló esportiu PAV-2 FASE 1 a l'escola Cassià Costal.
Resolució 2018000596

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
19. Donar de baixa baixa definitiva la titularitat lloc de venda núm.11 dissabte mercat
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2018000597

20. Denegar la sol·licitud d''ocupació a la via pública amb destinació a la venda
ambulant al mercat de marxants dedissabte a les Ribes del Ter/Devesa el dia 26
de maig de 2018.
Resolució 2018000598

21. Aprovar la transmissió de titularitat parada núm. 35 dissabte al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
Resolució 2018000599

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
22. Suspendre la tramitació del PMU de regulació de la composició volumètrica i de
façanes de la parcel.la situada al carrer Vitoria - Gasteiz, de Girona.
Resolució 2018000600

23. Denegar la sol·licitud de pròrroga de llicència per a l'acabament de les obres per
a reforma i divisió d'un habitatge en dos habitatges a plaça Bell-Lloc, 4 1r 2a.
Resolució 2018000601

24. Obra núm 20170765

Atorgar llicència d'obres a la Fundació Fira de Girona per a adequació interior de
Palau de Fires a passeig devesa, 34.
Pressupost: 105.856,61 euros Impost ICIO: 4.223,68 euros
Resolució 2018000602

25. Obra núm 10001
Atorgar llicència urbanística a la societat Construcciones Moreno Barbera, SL per
a legalització de les obres d'acabat interiors de dos habitatges unifamiliars en
filera al carrer Guipúscoa, 8-10.
CONSTRUCCIÓ DOS HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA
CR GUIPÚSCOA 8
Pressupost: 26.213,00 euros Impost ICIO: 1.045,90 euros
Resolució 2018000603

26. Obra núm 20170777
Atorgar llicència d'obres a la Fundació Fira de Girona per a reforma parcial de les
façanes del Palau Firal a passeig Devesa, 34.
Pressupost: 259.352,54 euros Impost ICIO: 10.348,17 euros
Resolució 2018000604

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, atesa la celebració d'una activitat recreativa de caràcter
extraordinari prevista per el proper 12 de maig de 2018 en motiu de la Festa de
final de temporada 2017/2018 del Girona Futbol Club a l'espai de la Copa del
Parc de la Devesa de la ciutat de Girona, i que l'òrgan competent d'aprovació de
la llicència d'activitat recreativa és la Junta de Govern Local, es considera
justificada la tramitació d'urgència la llicència de l'esmentada activitat.
27. Obra núm 20180334
Atorgar llicència urbanística a la societat La Mundeta 1918, SL per a canvi d'ús i
reforma interior d'habitatge al carrer Peixeteries Velles, 7, D 1r 1a.
Pressupost: 21.684,29 euros Impost ICIO: 865,20 euros
Resolució 2018000605

28. Obra núm 20180634
Atorgar llicència per a segregació de finca al carrer Santa Eugènia, 20.
Resolució 2018000606

29. Aprovar el programa de contractacio per Obres i Serveis d'un arquitecte tecnic/a
per a la gestio del programa Tcqi.
Resolució 2018000607

30. Atorgar llicència municipal recreativa per a una activitat de sala de bingo amb bar
a crta. Santa Coloma 77-79 de Girona
Resolució 2018000608

31. Obra núm 20180071
Atorgar llicència urbanística a la societat Arcadi Pla, SA per a enderroc d'edifici
plurifamiliar de planta baixa i dues plantes pis al carrer Rosselló, 4.
Pressupost: 32.886,00 euros Impost ICIO: 1.312,15 euros

Resolució 2018000609

32. Atorgar llicència municipal recreativa per a multiactivitat del Palau de Fires situat
a passeig de la Devesa 34 de Girona
Resolució 2018000610

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
33. Aprovar el conveni de col·laboració amb Mithistòrima Produccions SL, per
regular l'atorgament d'una subvenció de concessió directa destinada a la
programació estable de la Sala La Planeta per a l'any 2018.
Resolució 2018000611

34. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació Gironina de Teatre, per
regular l'atorgament d'una subvenció de concessió directa destinada a les
activitats del Centre de Formació Teatral el Galliner.
Resolució 2018000612

35. Aprovar el conveni de col.laboració amb la Fundació del Gran Teatre del Liceu
per l'activitat "Liceu a la fresca" per a l'any 2018.
Resolució 2018000613

36. Aprovar el programa de "Disseny i implantació d'instruments i eines de gestió en
l'Àrea de Cultura.
Resolució 2018000614

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
37. Atorgar una subvenció per a col·laborar en la campanya Mulla't per l'Esclerosi
Múltiple 2018.
Resolució 2018000615

38. Donar de baixa operacions amb càrrec als pressupostos del 2018 i 2019.
Resolució 2018000616

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
39. Aprovar preus públics marxandatge turisme.
Resolució 2018000617

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports

40. Aprovar el projecte d'Activitats d'Estiu 2018 del Servei Municipal d'Esports
(fisicoesportives i aquàtiques) i els preus públics corresponents.
Resolució 2018000618

4. 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
41. Atorgar llicència per a una activitat recreativa musical de caràcter extraordinari
per a la realització de la Festa de Final de Temporada 2017/2018 del GIRONA
FUTBOL CLUB SAD que se celebrarà el dia 12 de maig de 2018 a la Copa del
Parc de la Devesa de la ciutat de Girona
Resolució 2018000619

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

