SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a sis de juliol 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 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 Glòria Plana i Yanes, Mª Àngels Planas i Crous, Joan
Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca i Josep Pujols i Romeu.
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 29 de juny
d'enguany (expedient núm. 2018025777), 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 donacions puntuals de documentació a l'Arxiu Municipal.
Resolució 2018000928

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
2. Retornar la garantia definitiva constituïda per a fer front a les obligacions
derivades del contracte de les obres complementàries II del Projecte bàsic i
executiu de construcció de la Grada Est de l'Estadi municipal de futbol de
Montilivi.
Resolució 2018000929

3. Iniciar i aprovar l'expedient per la contractació mixta del subministrament en
règim de lloguer i els serveis d’instal•lació, manteniment i desmuntatge de
l'enllumenat ornamental nadalenc 2018 a la ciutat de Girona.

Resolució 2018000930

4. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (45-018A).
Resolució 2018000931

5. Estimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per danys a
vehicle (51-017A).
Resolució 2018000932

6. Estimar la petició d'indemnització derivada de reclamació per perjudicis (20018A).
Resolució 2018000933

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
7. Autoritzar el canvi de titularitat de la parada núm. 143-144-145-146 del Mercat
Municipal d'Abastaments.
Resolució 2018000934

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
8. Obra núm 20171143
Atorgar llicència d'obres a la societat Omat, SL per a construcció d'edifici
plurifamiliar de planta soterrani, planta baixa i 4 plantes pis per a 12 habitatges i
10 aparcaments al carrer Joaquim Ruyra i Oms, 16.
Pressupost: 1.293.543,67 euros Impost ICIO: 51.612,39 euros
Resolució 2018000935

9. Obra núm 20180352
Atorgar llicència d'obres a la societat Nestlé España, SA per a reforma i
ampliació de botiga a carretera Antiga d'Amer, 3 bxs.
Pressupost: 50.223,28 euros Impost ICIO: 2.003,91 euros.
Resolució 2018000936

10. Obra núm 20180716
Atorgar llicència d'obres a l'Institut Català de la Salut (Àmbit Girona) per a
reforma interior per a usos administratius de la cinquena planta de l'edifici ICS al
carrer Santa Clara, 35, 5è 1a.
Pressupost: 242.310,79 euros Impost ICIO: 9.668,20 euros.
Resolució 2018000937

11. Obra núm 20180597
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a ronda Ferran Puig,
27 2n 1a

Pressupost: 88.418,42 euros Impost ICIO: 3.527,89 euros
Resolució 2018000938

12. Obra núm 20180833
Atorgar llicència d'obres per a reforç estructural de dos habitatges al carrer Cort
Reial, 17, 1r 1a.
Pressupost: 18.800,00 euros Impost ICIO: 750,12 euros
Resolució 2018000939

13. Obra núm 20180900
Atorgar llicència de divisió horitzontal a la societat Lombok Home Investment, SL
al carrer Argeneteria, 23.
Resolució 2018000940

14. Obra núm 20180845
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Rambla, 3-5 per a
rehabilitació de coberta i elements comunitaris a rambla Llibertat, 3.
Pressupost: 48.279,68 euros Impost ICIO: 1.926,36 euros
Resolució 2018000941

15. Obra núm 20181014
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Bell-lloc, 4 per a
instal·lació d'ascensor en edifici plurifamiliar a plaça Bell-lloc, 4.
Pressupost: 72.990,51 euros Impost ICIO: 2.912,32 euros
Resolució 2018000942

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
16. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i l'Agrupament Escolta i Guies Pare Claret
Resolució 2018000943

17. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i Fundació Esplai Girona.
Resolució 2018000944

18. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i l'Agrupament Escolta i Guies Sant Narcís.
Resolució 2018000945

19. Establir un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i l'Associació Casal de Sant Narcís La Patuleia.
Resolució 2018000946

20. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa
prevista en el pressupost municipal d'enguany a nom de l'Associació Cultural
Cinètica +, per a la realització del Festival Tempo sota les Estrelles.
Resolució 2018000947

21. Atorgar mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa
prevista en el pressupost municipal d'enguany a nom de l'Associació Musical
Escampillem, per a la realització del Festival Undàrius.
Resolució 2018000948

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
22. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Universitat
de Girona-Càtedra d'Immigració, per al desenvolupament d'accions relacionades
amb la immigració
Resolució 2018000949

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
23. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor M. A.M.C, per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018000950

24. Resoldre l'expedient sancionador contra la senyora M. A.Ch.,per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018000951

25. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor A.F.S.F, per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018000952

26. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor Y. S.E.B, per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018000953

27. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor A.Ch. per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018000954

28. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor I.F.R, per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018000955

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
29. Aprovar els preus públics de la programació d'estiu 2018 de l'Aula d'Escriptura.
Resolució 2018000956

30. Aprovar els preus públics per al Casal d'Estiu d'Art Contemporani organitzat pel
Bòlit.
Resolució 2018000957

31. Aprovar els preus públics de la programació de tardor de 2018 de l'Espai Marfà.
Resolució 2018000958

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta de l'alcaldessa
32. Aprovar els preus públics per als serveis de monitoratges de les visites a serveis i
itineraris del Programa de Recursos Educatius.
Resolució 2018000959

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

