SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a set de setembre 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, Narcís Sastre i Fulcarà 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.
La senyora alcaldessa presidenta declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 27 de juliol d'enguany (expedient
núm. 2018030155), 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 la regidora delegada de Dinamització del Territori
1. Atorgar subvencions per a l'organització de les festes majors de barri 2018.
Resolució 2018001077

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
2. Resoldre la convocatòria per a la concessió de subvencions en el marc dels
Pressupostos Participats dels Barris durant l'any 2018.
Resolució 2018001078

A proposta del regidor delegat de Cooperació
3. Resoldre la convocatòria de subvencions destinades a projectes en matèria de

cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de
Girona, per a l'any 2018.
Resolució 2018001079

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
4. Aprovar les bases específiques del procés selectiu per al nomenament d'un/a
funcionari/a de carrera, escala d'administració general, sotsescala de gestió Policia Municipal, inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017.
Resolució 2018001080

5. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d'un/a tècnic grau superior per prestar serveis com a director/a de
l'oficina de gestió i foment de les arts dins el Projecte d'Especialització i
Competitivitat Territorial (PECT) (FEDER 2014-2020).
Resolució 2018001081

6. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d'un/a tècnic/a grau superior per prestar serveis com a coordinador/a
del "Projecte d'especialització i competitivitat territorial" (PECT) (FEDER 20142020)
Resolució 2018001082

7. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d'un/a tècnic/a grau superior per prestar serveis com a coordinador/a
dels projectes de l'àmbit musical dins el Projecte d'Especialització i Competitivitat
Territorial (PECT) (FEDER 2014-2020).
Resolució 2018001083

8. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d'un/a tècnic/a grau mitjà per prestar serveis per a la gestió de
l'actuació sobre la creació d'una eina TIC transversal de coordinació del sector
de les ICC dins el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
(FEDER 2014-2020).
Resolució 2018001084

9. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d'un/a tècnic/a grau mitjà per prestar serveis de gestió de l'actuació,
creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu dins el
Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) (FEDER 2014-2020).
Resolució 2018001085

10. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà per prestar serveis de coordinació de
l'actuació transversal dels diferents àmbits artístics dins el Projecte
d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) (FEDER 2014-2020).
Resolució 2018001086

11. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral

temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà per prestar serveis de coordinació del
projecte de foment de l'àmbit cinematogràfic i audiovisual dins el Projecte
d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) (FEDER 2014-2020).
Resolució 2018001087

12. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà per prestar serveis per a la gestió del banc
d'equipament especialitzat i laboratoris i la xarxa d'espais de creació i d'exhibició
de les indústries culturals i creatives dins el Projecte d'Especialització i
Competitivitat Territorial (PECT) (FEDER 2014-2020).
Resolució 2018001088

13. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà per prestar serveis de coordinació de
l'actuació prova pilot creadors d'itineraris d'experimentació innovadora del
patrimoni dins el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
(FEDER 2014-2020).
Resolució 2018001089

14. Aprovar les bases i convocar procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d'un/a auxiliar pràctic per a prestar serveis auxiliars de suport a la gestió
i custòdia dels diferents espais de la xarxa de creació i exhibició de les ICC i del
material de l'Oficina de gestió i foment de les arts, dins el Projecte
d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) (FEDER 2014-2020).
Resolució 2018001090

15. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la
borsa de treball d'oficials per a la brigada de Cementiris.
Resolució 2018001091

16. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de
gestió, per prestar serveis a la UMAT, adscrita a l'Àrea d'Alcaldia.
Resolució 2018001092

17. Modificar l'annex I de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2017.
Resolució 2018001093

18. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a
sotsencarregat/da per prestar serveis a la Brigada de Jardineria, de l'Àrea de
Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació.
Resolució 2018001094

19. Esmenar les bases específiques que han de regir el procés de selecció per cobrir
una plaça de funcionari/a de carrera, escala d'administració general, sotescala
tècnica superior, vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Girona i inclosa dins
l'Oferta Pública d'Ocupació 2018.
Resolució 2018001095

20. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
superior per prestar serveis al servei d'Educació de l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2018001096

21. Convocatòria de procés selectiu per la contractació laboral interina d'un/a
tècnic/a de gestió per prestar serveis de tècnic/a de gestió de serveis jurídics a
Hisenda.
Resolució 2018001097

A proposta de l'alcaldessa
22. Aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar forçosament de la
finca qualificada d'espais lliures en el vigent PGOU de Girona denominada "Casa
Català" i declarar la necessitat d'ocupar els béns i drets inclosos en la relació
abans aprovada.
Resolució 2018001098

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
23. Iniciar expedient d'expropiació dels béns i drets afectats d'expropiació continguts
dins l'àmbit del PA-88 - Universitat de Cervera, aprovat definitivament per acord
de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de data 29 de juny de
2005 (DOGC 4557 de 24/01/2006).
Resolució 2018001099

24. 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 2018001100

25. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per caiguda a l'interior d'un autobús urbà (51-018M).
Resolució 2018001101

26. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública (52-018M).
Resolució 2018001102

27. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per desperfectes ocasionats a vehicle (54-018M).
Resolució 2018001103

28. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per danys ocasionats a vehicle (56-018M).
Resolució 2018001104

29. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per perjudicis derivats d'ocupació de locals del c/ Guilleries 2 (57018A).
Resolució 2018001105

30. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per danys ocasionats a vehicle (60-018A).
Resolució 2018001106

31. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació

formulada per danys ocasionats a vehicle (59-018M).
Resolució 2018001107

32. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública (61-018M).
Resolució 2018001108

33. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per danys a làpida del cementiri municipal de Girona (62-018M).
Resolució 2018001109

34. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per danys ocasionats a vehicle (63-018M).
Resolució 2018001110

35. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública (64-018M).
Resolució 2018001111

36. Retornar la garantia definitva constituïda per a fer front a les obligacions
derivades del contracte de les obres del pla de xoc de la Devesa per a la millora
de la pavimentació i l'accessibilitat en el vial perimetral.
Resolució 2018001112

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local , Turisme i Ocupació
37. Establir un conveni de col·laboració entre Pessic 2015, SL i l'Ajuntament de
Girona per a l'adquisició d'experiència professional dels participants en el marc
del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. SOC016/17/00025.
Resolució 2018001113

38. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, l'Associació
sociocultural per la promoció de la cervesa artesana a les comarques gironines
El Tirador i l'Associació de Bars i Restaurants de la plaça Independència en
motiu de la 4a Fira de la Cervesa Artesana i la Gastronomia de Girona.
Resolució 2018001114

39. Denegar la sol.licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per D.G.M.O.
Resolució 2018001115

40. Aprovar el conveni regulador de la subvenció per l'organització de la IV Setmana
de la Moda de Girona, entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació per la promoció
de la moda gironina (AGIMOD).
Resolució 2018001116

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA

A proposta de l'alcaldessa
41. Obra núm 20180292
Atorgar llicència d'obres a la societat Lombok Home Investment, SL per a
reforma interior d'edifici plurifamiliar al carrer Josep Pascual i Prats, 13.
Pressupost: 69.220,54 euros Impost ICIO: 2.761,90 euros.
Resolució 2018001117

42. Obra núm 20180517
Atorgar llicència d'obres a la societat Open Data Capital, SL per a construcció
d'edifici plurifamiliar al carrer Migdia, 57.
Pressupost: 1.778.529,81 euros Impost ICIO: 70.963,34 euros.
Resolució 2018001118

43. Obra núm 20180727
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Pic de la dona, 3.
Pressupost: 546.340,67 euros Impost ICIO: 21.798,99 euros.
Resolució 2018001119

44. Revocar la llicència urbanística núm. 20180987 i acceptar el desistiment de la
sol.licitud de llicència urbanística per a construcció de piscina al carrer Joaquim
Maria Masramon, 54.
Resolució 2018001120

45. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern
Local de 23 de març de 2018, de denegació de sol·licitud de llicència d'obres per
a reforma i canvi d'ús de local comercial a habitatge al carrer Cardenal Margarit,
10 bxs.
Resolució 2018001121

46. Obra núm 20181033
Atorgar llicència d'obres a la societat La Mundeta 1918, SL per a reforma interior
de dos habitatges i zones comunes al carrer Peixeteries Velles, 7, B 4t 2a i 4t 3a.
Pressupost: 60.977,40 euros Impost ICIO: 2.433,00 euros.
Resolució 2018001122

47. Obra núm 20180851
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris la Salle Palace per a
rehabilitació de façana posterior al carrer Sant Joan Baptista la Salle, 20.
Pressupost: 51.530,10 euros Impost ICIO: 2.056,05 euros.
Resolució 2018001123

48. Obra núm 20181071
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a reparacions puntuals en
les façanes de l'edifici de la Facultat de dret al carrer Universitat de Girona, 12.
Pressupost: 161.354,14 euros Impost ICIO: 6.438,03 euros.
Resolució 2018001124

49. Obra núm 20181078

Atorgar llicència urbanística per a divisió d'un local en tres locals a travessia
Creu, 39, entl. 1a.
Resolució 2018001125

50. Obra núm 20181081
Atorgar llicència d'obres a la societat Comet Nova Projects, SL per a construcció
d'aparcament soterrat en habitatge unifamiliar aïllat al carrer Aragó, 70.
Pressupost: 39.155,00 euros Impost ICIO: 1.562,28 euros.
Resolució 2018001126

51. Obra núm 20181132
Atorgar llicència d'obres a la societat Restaurante el Palmeral 2018, SL per a
reforma de local per a bar restaurant al carrer Albereda, 15, bxs. 2.
Pressupost: 44.184,80 euros Impost ICIO: 1.762,97 euros.
Resolució 2018001127

52. Obra núm 20181127
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Can Prunell, 22-A.
Pressupost: 8.627,00 euros Impost ICIO: 344,22 euros.
Resolució 2018001128

53. Obra núm 20181270
Atorgar llicència d'obres per a reforma de local per a estudi fotogràfic al carrer
Barcelona, 5, 1 1A
Pressupost: 63.540,11 euros Impost ICIO: 2.535,25 euros.
Resolució 2018001129

54. Obra núm 20181212
Atorgar llicència d'obres a la societat Moner Flequer i Pastisser, SL per a reforma
de local per a fleca i gelateria a pujada Sant Feliu, 1 bxs.
Pressupost: 58.349,97 euros Impost ICIO: 2.328,16 euros.
Resolució 2018001130

55. Obra núm 20181147
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a passatge Far, 4.
Pressupost: 127.482,79 euros Impost ICIO: 5.086,56 euros.
Resolució 2018001131

A proposta del president de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats,
Mobilitat i Via Pública
56. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 16 del servei públic
d'autotaxi.
Resolució 2018001132

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
57. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Connexió
Papyrus per al desenvolupament del projecte "Rius de llibres".

Resolució 2018001133

58. Resoldre la convocatòria per a formar part del programa d'acompanyament
artístic de l'Espai Marfà 2018.
Resolució 2018001134

A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
59. Establir un conveni específic entre l'Associació de Comerciants de la Plaça del
Mercat de Girona i l'Ajuntament de Girona per a l'organització de les visites
escolars al Mercat Municipal.
Resolució 2018001135

60. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Girona
per a la cessió d'espais per al nou centre de formació d'adults.
Resolució 2018001136

61. Resoldre la convocatòria de subvencions per a participar en curses solidàries ONCOTRAIL 2018.
Resolució 2018001137

3. APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE:
A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
62. Aprovar la programació d'activitats pròpies de la Xarxa de Centres Cívics pel
període setembre 2018 - juliol 2019.
Resolució 2018001138

ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
63. Aprovar el preu públic per a la venda dels llibres "Anar a Fires. Mirades creuades
(II)", "Salvador Dabau i Caussà", "L'Areny de Girona (segles XI-XV). La formació
del cor econòmic de la ciutat medieval", "Alcaldes de Girona, 1923-1931",
"Fotografiar Girona (II). Creació, tècnica i memòria" i "Fotografia en temps de
noucentisme. Adolf Mas, Valentí Fargnoli, Jeroni Martorell i El Repertori
Iconogràfic"
Resolució 2018001139

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior
64. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (substitució de la coberta
i restauració de la façana de la finca situada a la travessia Portal Nou 5).
Resolució 2018001140

65. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (substitució de la
claraboia i reconstrucció de la motllura de la cantonada de la finca situada a la
pujada Sant Feliu 7).
Resolució 2018001141

A proposta de l'alcaldessa
66. Disposar la recuperació d'ofici de la possessió pública d'un terreny de titularitat
municipal al carrer Caputxins, número 51.
Resolució 2018001142

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
67. Aprovar els preus públics de la programació 2018-2019 de l'Aula d'Escriptura.
Resolució 2018001143

68. Aprovar els preus públics de la programació del curs 2018-2019 de l'Escola
Municipal d'Art.
Resolució 2018001144

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.

