SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a setze de novembre de dos mil divuit.
Essent dos quarts de deu i sis 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, Cristobal Sánchez i Torreblanca, 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 9 de novembre d'enguany
(expedient núm. 2018042686), 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. Establir un conveni per a la cessió temporal en règim de comodat de
documentació de l'Ajuntament de Girona a la Fundació Rafael Masó.
Resolució 2018001472

A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
2. Atorgar una subvenció per a l'organització de la festa major del barri 2018.
Resolució 2018001473

3. Donar de baixa una reserva de crèdit.
Resolució 2018001474

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ

A proposta del regidor delegat de Cooperació
4. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament en concepte de col·laboració
municipal al projecte 3215 - Resposta d'emergència als efectes del terratrèmol i
tsunami a Indonèsia.
Resolució 2018001475

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
5. Convocar el procés selectiu i aprovar les bases específiques corresponents per
la contractació laboral indefinida d'un/a Oficial 1a de Manteniment de Via Pública,
promoció interna, inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018.
Resolució 2018001476

6. Convocar el procés selectiu i aprovar les bases específiques corresponents per a
la contractació laboral indefinida d'un/a Oficial 1a de Pintura, promoció interna,
inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018.
Resolució 2018001477

7. Aprovar les bases de la convocatòria per la creació de la borsa de treball de
tècnics/ques docents de certificats de professionalitat de la família professional
agrària.
Resolució 2018001478

8. Aprovar les bases de la convocatòria per la creació de la borsa de treball de
tècnics/ques docents de certificats de professionalitat de comerç i màrqueting.
Resolució 2018001479

9. Aprovar les bases de la convocatòria per la creació de la borsa de treball de
tècnics/ques docents de certificats de professionalitat de la família professional
d'administració i gestió.
Resolució 2018001480

10. Aprovar les bases de la convocatòria per la creació de la borsa de treball de
tècnics/ques de grau mitjà - Bibliotecaris/es.
Resolució 2018001481

11. Aprovar les bases de la convocatòria per la creació de la borsa de treball
d'arquitectes tècnics/ques.
Resolució 2018001482

12. Convocar procés selectiu per la contractació laboral interina d'un/a tècnic/a
auxiliar de digitalització per prestar serveis al Servei de Gestió Documental,
Arxius i Publicacions.
Resolució 2018001483

13. Aprovar les bases específiques del procés selectiu per al nomenament d'un/a
funcionari/a de carrera, escala d'administració general, sotsescala de gestió per

prestar serveis de Tècnic/a de Gestió - Serveis Jurídics,
Pública d'Ocupació per a l'any 2018.

inclosa en l'Oferta

Resolució 2018001484

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (75-018M).
Resolució 2018001485

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (85-018M).
Resolució 2018001486

16. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (88-018M).
Resolució 2018001487

17. Iniciar procediment de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per danys a vehicle (89-018A).
Resolució 2018001488

18. Disposar el compromís de despesa a favor de l'empresa adjudicatària del
contracte de subministrament d'una plataforma de contractació electrònica.
Resolució 2018001489

19. Regularitzar el contracte dels serveis de monitoratge de la sala de musculació de
la piscina municipal de santa Eugènia-Can Gibert i de l'escola de tennis de la
zona esportiva de la Devesa pel curs 2017-2018.
Resolució 2018001490

20. Ampliar els serveis de vigilància i control al Pavelló Municipal de Girona Fontajau, en motiu dels actes de l'esdeveniment esportiu Catalunya Stars de
Patinatge, el 3 de novembre de 2018.
Resolució 2018001491

21. Iniciar els tràmits per a la imposició de penalitats per incompliment per demora,
imputable al contractista, del contracte de subministrament d'uniformitat, calçat,
complements i equipament especials per la Policia Municipal (Lot 2 Uniformitat
de gala i semigala).
Resolució 2018001492

22. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda per a fer front al
compliment de les obligacions derivades del contracte de les obres de creació
d'un itinerari de natura accessible al parc de les Ribes del Ter.
Resolució 2018001493

23. Imposar penalitats a l'empresa El Corte Inglés, SA en el contracte del
subministrament de sabates i botes ( LOT 1).
Resolució 2018001494

24. Requerir a l'empresa "SOCAMEX, S.A.U" perquè continuï prestant el servei de
manteniment de les fonts ornamentals del Parc del Migdia i del Parc Central.

Resolució 2018001495

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
25. Obra núm 20181503
Atorgar llicència d'obres a la societat Macson UP, SL per a adequació de local
per a bugaderia al carrer Rutlla, 37 bxs.
Pressupost: 40.968,96 euros Impost ICIO: 1.634,66 euros.
Resolució 2018001496

26. Obra núm 20181627
Atorgar llicència d'obres per a enderroc d'edificació al carrer Miquel Oliva i Prat,
2.
Pressupost: 54.288,73 euros Impost ICIO: 2.166,12 euros
Resolució 2018001497

27. Obra núm 20171316
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Gestión Inmobiliaria Act., SL
per a reforma interior d'habitatges situat al carrer Nou 6 5è 1a.
Resolució 2018001498

28. Obra núm 20181540
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge al carrer Josep
Ametller i Viñas, 41.
Pressupost: 237.244,42 euros Impost ICIO: 9.466,05 euros
Resolució 2018001499

29. Obra núm 20181743
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Xavier
Montsalvatge, 9.
Pressupost: 8.461,00 euros Impost ICIO: 337,59 euros
Resolució 2018001500

30. Obra núm 20181754
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Portal Nou, 1
bxs.
Pressupost: 59.095,42 euros Impost ICIO: 2.357,91 euros
Resolució 2018001501

31. Corregir l’errada material que consta en l’acord d’aprovació definitiva del projecte
de reforma dels vestidors i espais vinculats de la Comissaria de la Policia
Municipal, relativa a l‘import del pressupost.
Resolució 2018001502

32. Aprovar la modificació no substancial del Projecte de reforma del carrer
Muntanya.
Resolució 2018001503

33. Declarar la caducitat de la llicència urbanística per a rehabilitació d'edifici

unifamiliar per a dos habitatges i un local al carrer Pedret, 80.
Resolució 2018001504

34. Resoldre el recurs de reposició interposat contra l'acord municipal de data 18 de
maig de 2018, pel qual es denega una petició de pròrroga per acabament de les
obres al carrer Pedret, 80.
Resolució 2018001505

35. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 17.
Resolució 2018001506

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
36. Aprovar les bases reguladores del programa de suport a la creació de l'Espai
Marfà.
Resolució 2018001507

A proposta del regidor delegat d'Educació i Esports
37. Convocar el concurs "Fem un pessebre per Nadal". Curs 2018-2019.
Resolució 2018001508

38. Aprovar les bases del XXV Concurs "Fem un fanalet per anar a esperar als reis"
Curs 2018-2019.
Resolució 2018001509

39. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment i
promoció de l'esport escolar, curs 2018/2019 (Programa B de les subvencions en
matèria esportiva).
Resolució 2018001510

40. Resoldre la convocatòria del programa C - Subvencions destinades a organitzar i
desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat (2018).
Resolució 2018001511

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
41. Donar de baixa tres activitats, dins de la programació de la Xarxa de centres
cívics de Girona període de setembre 2018 a juliol de 2019, aprovada per Junta
de Govern Local de data 7 de setembre de 2018, i retornar a la partida la
corresponent reserva econòmica.
Resolució 2018001512

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

