SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-SET
DE JULIOL DE DOS MIL DIVUIT

A la Ciutat de Girona, a vint-i-set de juliol de dos mil divuit.
Essent un quart de deu i tres 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, 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 20 de juliol d'enguany (expedient
núm. 2018029225), 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 DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de
Naturalistes de Girona.
Resolució 2018001016

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
2. Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2018.
Resolució 2018001017

3. Aprovar les bases específiques del procés selectiu per al nomenament d'un/a
funcionari/a de carrera, escala d'administració general, sotsescala de gestió Participació Ciutadana, inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017.

Resolució 2018001018

4. Iniciar procés de funcionarització places subgrup C2.
Resolució 2018001019

5. Convocar procés selectiu per al nomenament d'un/a funcionari/a interí per
programes, de l'escala d'administració especial, sotescala tècnica - arquitecte/a
tècnic/a- per l'execució del programa de Pressupostos Participats de l'Ajuntament
de Girona.
Resolució 2018001020

6. Prorrogar la contractació de la venda com a ferralla dels vehicles declarats com a
fora d'ús i que estan ingressats al Dipòsit Municipal de l'Ajuntament de Girona,
pel període d'un any a partir del 29 de juliol de 2018.
Resolució 2018001021

7. Modificar el contracte d'assegurança que cobreixi les conseqüències
econòmiques derivades de l'ús i circulació de vehicles de motor de l'Ajuntament
de Girona (LOT 3) en el sentit d'incorporar a la pòlissa les altes i baixes que
s'han produït a l'Ajuntament durant la segona anualitat de contracte, i modificar
l'import de la prima de la tercera anualitat.
Resolució 2018001022

8. 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 2018001023

9. Modificar el contracte per aprovar l'increment de cost del servei d'hostes i
hostesses amb motiu de la celebració de la 63a edició "Girona, Temps de Flors
2018", per ampliació del servei.
Resolució 2018001024

10. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels
lavabos públics municipals establert amb la UTE SOCIAL NETEJA GIRONA.
Resolució 2018001025

11. Modificar el contracte de subministrament del material fungible d'oficina en el
sentit d'introduir nous productes no inclosos en el mateix i que són
indispensables per al funcionament ordinari de l'Ajuntament.
Resolució 2018001026

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
12. Establir un conveni de col·laboració entre Airborne Composites, SL i l'Ajuntament
de Girona per a la contractació de persones amb especials dificultats d'inserció,
amb la finalitat de fomentar i desenvolupar l'economia i l'ocupació, en el marc del

Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua 2018.
Resolució 2018001027

13. Autoritzar la modificació de l'horari de venda del Mercat de Majoristes de Fruites i
Verdures de Girona (Mercagirona).
Resolució 2018001028

14. Denegar una sol.licitud d'excedència del mercat de marxants de Girona.
Resolució 2018001029

15. Resoldre la subvenció "Aixequem Persianes" presentada per la senyora A.B.C,
titular de l'activitat: "Llibreria S&A".
Resolució 2018001030

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta de l'alcaldessa
16. Aprovar inicialment el projecte d'obres de millora d'accessibilitat, pacificació de
trànsit rodat i implantació de carril bici. Cami escolar carrer de la Creu.
Resolució 2018001031

17. Obra núm 20171551
Atorgar llicència dobres a la societat Texauto Sport, SL per a reforma i ampliació
de local per a exposició, venda i reparació de vehicles al carrer Joan Torró i
Cabratosa, 26, bxs.
Pressupost: 450.655,70 euros Impost ICIO: 17.981,16 euros
Resolució 2018001032

18. Obra núm 20180813
Atorgar llicència d'obres a la societat Telèfonica de España, SAU per a
rehabilitació de coberta per a instal·lacions al carrer Barcelona, 55.
Pressupost: 204.616,97 euros Impost ICIO: 8.164,22 euros
Resolució 2018001033

19. Obra núm 20181121
Atorgar llicència d'obres a la societat TQ-MR Family, SL per a rehabilitació de la
Casa Sabater i Taller Reinera Gran Via Jaume I, 34 i 36.
Pressupost: 503.857,20 euros Impost ICIO: 20.103,90 euros.
Resolució 2018001034

20. Obra núm 20170411
Atorgar modificació de llicència d'obres a la societat Borda Tona, SLU a pujada
Sant Domènec, 13.
Resolució 2018001035

21. Obra núm 20180822
Atorgar llicència d'obres per a instal·lació d'un elevador al carrer Can Llobet, 3.
Pressupost: 18.843,00 euros Impost ICIO: 751,84 euros
Resolució 2018001036

22. Obra núm 20161299
Atorgar la modificació de llicència a la societat Lombok Home Investment, SL
consistent en la redistribució de l'habitatge de la planta tercera i el reforç
estructural de l'estructura de l'immoble al carrer Argenteria, 23 bxs.
Pressupost: 157.293,14 euros Impost ICIO: 6.276,00 euros
Resolució 2018001037

23. Obra núm 20180507
Atorgar llicència urbanística per a agrupació de dues parcel·les per a construcció
d'habitatge unifamiliar al carrer Riera de Mus, 90-92.
Resolució 2018001038

24. Obra núm 20170539
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Joan Tarrús i
Bru, 2 per a instal·lació d'ascensor.
Resolució 2018001039

25. Obra núm 20180806
Atorgar llicència urbanística al Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai
per a deconstrucció d'estructures urbanes obsoletes ENP Gavarres.
Pressupost: 24.700,00 euros Impost ICIO: 985,53 euros
Resolució 2018001040

26. Obra núm 20181120
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Joaquim Vayreda, per a
rehabilitació patologies en façana edifici plurifamiliar al carrer Joaquim Vayreda,
63.
Pressupost: 146.750,00 euros Impost ICIO: 5.855,33 euros
Resolució 2018001041

27. Obra núm 20180689
Atorgar llicència d'obres a la societat Const. AK-2015, SL per a reforma interior
d'habitatge al carrer Monges, 25.
Pressupost: 20.232,37 euros Impost ICIO: 807,27 euros
Resolució 2018001042

28. Obra núm 20180610
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Caterina Albert, 6 per a
reparació parcial de façanes al carrer Caterina Albert, 6.
Pressupost: 62.894,00 euros Impost ICIO: 2.509,47 euros
Resolució 2018001043

29. Obra núm 20181133
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació d'immoble per a habitatge unifamiliar
al carrer Segle XVI, 3
Pressupost: 87.351,66 euros Impost ICIO: 3.485,33 euros
Resolució 2018001044

30. Obra núm 20181193
Atorgar llicència d'obres a Patronat Santa Creu de la Selva per a reforma per a
canvi d'ús de locals a habitatges al carrer Finestrelles, 13 bxs. 1

Pressupost: 135.557,63 euros Impost ICIO: 5.408,75 euros
Resolució 2018001045

31. Obra núm 20181196
Atorgar llicència d'obres a la societat Caixabank, SA per a reforma i ampliació
d'oficina bancària existent al carrer Pau Casals, 22-A bxs.
Pressupost: 145.314,92 euros Impost ICIO: 5.798,07 euros
Resolució 2018001046

32. Atorgar llicència d'obres a Girona Futbol Club, SAD per a adequació de camp
annexa per a aparcament i modificació d'accessos estadi a l'avinguda Montilivi,
141.
Pressupost: 113.658,82 euros ICIO: 4.534,99 euros.
Resolució 2018001047

33. Obra núm 20181195
Atorgar llicència d'obres a la societat Barbet 99, SL per a reforma interior de dos
habitatges a rambla Llibertat, 39, 1r i 2n.
Pressupost: 99.331,85 euros Impost ICIO: 3.963,34 euros
Resolució 2018001048

34. Obra núm 20180502
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar al carrer Riera
de Mus, 90-92
Pressupost: 758.131,16 euros Impost ICIO: 30.249,43 euros
Resolució 2018001049

35. Obra núm 20181198
Atorgar llicència de divisió horitzontal al carrer Argenteria, 11, bxs.
Resolució 2018001050

36. Autoritzar la transmissió de llicència d'obres atorgada per a reforma i remunta
d'edifici plurifamiliar per a vuit habitatges i dos locals al carrer Barca, 34.
Resolució 2018001051

37. Atorgar la modificació substancial de la llicència ambiental consistent en
ampliació de l'activitat d'exposició, venda i reparació de vehicles sense pintura
amb zona de rentat situada a carrer Joan Torró i Cabratosa 26-28.
Resolució 2018001052

A proposta del president de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats,
Mobilitat i Via Pública
38. Aprovar inicialment el projecte de les obres de millora de la pavimentació de
diversos carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2018 (Fase II).
Resolució 2018001053

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut

39. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Fundació Casa de Cultura de
Girona, per a la celebració del festival FITAG.
Resolució 2018001054

40. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa
prevista en el pressupost municipal d'enguany a nom de l'Associació de Música
Moderna de Girona, per a la realització del Festival Rumbesca.
Resolució 2018001055

41. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa a
l' Associació Cultural Individu Ocult Mag., per a la realització de l'edició de 2018
del Festival In-Somni.
Resolució 2018001056

42. Atorgar mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa
prevista en el pressupost municipal a nom del Sunset Jazz Club, SL, per a la
realització d'activitats musicals durant l'any 2018.
Resolució 2018001057

43. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa a
De-De-Ema Visual, SL, destinada a finançar l'edició de l'any 2018 del Girona A
Cappella Festival.
Resolució 2018001058

44. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció nominativa a
Multi-Arts Produccions SL, per a la realització del Black Music Festival, edició
2018.
Resolució 2018001059

45. Resoldre la convocatòria d'ajuts a la creació artística Girona Kreas 2018.
Resolució 2018001060

46. Resoldre la convocatòria de Subvencions d'Activitats Culturals Complementàries
a l'oferta municipal.
Resolució 2018001061

47. Establir un conveni de col·laboració amb Bitó Produccions SL, per regular
l'atorgament d'una subvenció de concessió directa destinada a la realització del
Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2018.
Resolució 2018001062

48. Aprovar la convocatòria per a la concessió de dues beques per a la creació
artística fruit de l'intercanvi amb La Chambre Blanche (Québec) i el projecte
Rad'Art (Itàlia).
Resolució 2018001063

A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
49. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en matèria esportiva,
any 2018. Programa D: Participació d'esportistes i equips amateurs de clubs i
entitats esportives de Girona en competicions d'àmbit internacional.

Resolució 2018001064

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
50. Resoldre l'expedient sancionador contra la senyora J.M.M., per infracció de
l'Ordenança muncipal de protecció, control i tinença d'animals de Girona.
Resolució 2018001065

51. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor K.I.A.M, per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001066

52. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor I.F.R., per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001067

53. Resoldre l'expedient sancionador contra la senyora R.A.P.A, per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001068

54. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor J.O.P per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001069

55. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor A.V.H, per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001070

56. Resoldre l'expedient sancionador contra el senyor G.R.C, per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001071

57. Resoldre expedient sancionador contra el senyor M.F.M, per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001072

58. Resoldre expedient sancionador contra el senyor G.V.M, per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001073

59. Resoldre l'expedient sancionador contra la senyora R.A.Ch.N., per incompliment
de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001074

60. Resoldre expedient sancionador contra el senyor D.R.L, per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Resolució 2018001075

61. Resoldre expedient sancionador contra el senyor E.K.L.C, per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Resolució 2018001076

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

