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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2018000011

Data : 9 de març de 2018
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 2 de març d'enguany
(expedient núm. 2018007749).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Centre de
Visió per Computador per al desenvolupament d'un projecte de recerca
semàntica en fons de premsa del Servei de Gestió Documental, Arxius i
Publicacions.
2. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Arxiu Municipal de Gävle (Suècia)
per a la realització d'una estada professional al Centre de Recerca i Difusió de
la Imatge.
A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
3. Establir un conveni de col·laboració entre Moncasoft, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
4. Establir un conveni de col·laboració entre Assessoria Ribas Álvarez Corredoria
d'Assegurances, SL i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus,
exp. 30P-15-2017.
5. Establir un conveni de col·laboració entre TEMPO FACILITY SERVICES, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
6. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
danys a vehicle (4-017A).
7. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
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caiguda circulant en bicicleta (39-017A).
8. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació per caiguda a la
via pública (38-017A).
9. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada
de reclamació formulada per caiguda a la via pública (22-017A).
10. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial derivada
de reclamació formulada per danys a vehicle (2-017A)
11. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada
de reclamació formulada per danys a vehicle (66-017A).
12. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada
de reclamació formulada per caiguda a la via pública (24-017A).
13. Desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial, derivada
de reclamació formulada per caiguda circulant en bicicleta (7-017A).
14. Estimar en part la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial,
derivada de reclamació formulada per danys a vehicle (42-017A).
15. Desestimar la petició d'indemnització de responsabiliotat patrimonial, derivada
de la reclamació formulada per caiguda a la via pública (55-017A).
16. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació del servei de neteja dels centres i
equipaments de l'Ajuntament de Girona, pel que fa al BLOC 4: Edificis adscrits
a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
17. Aprovar la certificació final de les obres de millora de la pavimentació de
diversos carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2017.
18. Modificar el contracte d'assegurança multirisc per les pèrdues o danys
materials dels béns mobles i immobles que constitueixen el patrimoni de
l'Ajuntament (lot 1) en el sentit d'incorporar a la pòlissa nous béns a assegurar
en el període comprés entre l'1 d'abril de 2016 i el 31 de març de 2017.
19. Liquidar el contracte de serveis d'obertura, neteja i tancament dels lavabos
públics municipals de Girona adscrita a l'àrea de Sostenibilitat i Atenció
Ciutadana.
20. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels serveis d'atenció directa als
joves a desenvolupar en diferents equipaments municipals de la ciutat de
Girona
21. Prorrogar el contracte de l'acord marc per a l'adopció de tipus de mobiliari
d'oficina.
22. Aprovar la certificació final de les obres de connexió del carril bici del Pont
Major a Campdorà.
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23. Aprovar els preus contradictoris 1 a 4 de les obres d'urbanització de la pujada
al carrer del Pi i entorn.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci
de les Gavarres per la dinamització turística sostenible de les Gavarres en el
marc del projecte "Gavarres 2025".
25. 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.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
26. Aprovar les bases de la XXXVIII edició dels Jocs Florals i Literaris Escolars Any 2018.
27. Aprovar la 18a Convocatòria Beca Joaquim Franch relativa a projectes i
iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica.
28. Establir un conveni de col·laboració amb el Club RallyClassics per
l'organització del 66è Rally Moritz Costa Brava els dies 16 i 17 de març 2018
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
29. Obra núm 20171044
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'edificació entre mitgeres al
carrer Muntanya, 20.
Pressupost: 138.680,05 euros Impost ICIO: 5.533,33 euros.
30. Obra núm 20171314
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina a ronda Peius pascual i Carbó, 19.
Pressupost: 335.418,05 euros Impost ICIO: 13.383,18 euros.
31. Obra núm 20171322
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Sant Daniel, 33.
Pressupost: 263.052,72 euros Impost ICIO: 10.495,80 euros.
32. Obra núm 20171842
Atorgar llicència d'obres a la societat D.F.N.R., SL per a reforma interior
d'habitatge a Gran Via Jaume I, 8 4t 1a
Pressupost: 51.078,08 euros Impost ICIO: 2.038,02 euros.
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33. Obra núm 20180068
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Francesc Palau i
Quer, 4, bxs.
Pressupost: 7.547,00 euros Impost ICIO: 301,13 euros.
34. Obra núm 20180067
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Roca Colom, 16.
Pressupost: 7.547,00 euros Impost ICIO: 301,13 euros.
35. Obra núm 20171613
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Santa
Eugènia, 5, pr. 1a.
Pressupost: 88.143,49 euros Impost ICIO: 3.516,93 euros.
36. Obra núm 20171859
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Àngel, 8.
Pressupost: 52.381,80 euros Impost ICIO: 2.090,03 euros.
37. Obra núm 20180056
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Orient 6 per a reparació
de forjat al carrer Orient, 6.
Pressupost: 51.724,04 euros Impost ICIO: 2.063,79 euros.
38. Obra núm 20180263
Atorgar llicència urbanística a la societat Promotora Ysla&Böen Segle XXI, SL
per a enderroc d'edificació existent al carrer Cardenal Margarit, 13.
Pressupost: 9.020,59 euros Impost ICIO: 359,92 euros.
39. Obra núm 20180087
Atorgar llicència d'obres a la societat Doha Spain Development, SL per a
reforma interior de local per a banys de vapor i tractaments corporals al carrer
Sèquia, 19.
Pressupost: 59.891,87 euros Impost ICIO: 2.389,69 euros
40. Obra núm 20161550
Denegar pròrroga de llicència d'obres a la Universitat de Girona per a
urbanització del nou vial 3A del Campus Montilivi a rt. Montilivi.
41. Obra núm 20171830
Atorgar llicència urbanística a la societat Buildingcenter, SAU per a segregació
i agregació de dues finques al carrer Bonastruc de Porta, 21, 1r 1a.
42. Obra núm 20180241
Atorgar llicència d'obres a la societat MJAN 3, SL per a reforma i modificació
de distribució d'edifici plurifamiliar a rambla Llibertat, 24.
Pressupost: 49.285,63 euros Impost ICIO: 1.966,50 euros.
43. Obra núm 20110845
Acceptar la sol·licitud de renúncia de llicència d'obres a rambla Llibertat, 24.
44. Acceptar la sol·licitud de renúncia de llicència d'obres al carrer Mercaders, 1.
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45. Obra núm 20171925
Atorgar llicència d'obres a la societat Mou i Cali, SL per a adequació de local
per a bar restaurant amb servei de fleca al carrer Joan Maragall, 22, bxs. 1.
Pressupost: 56.973,94 euros Impost ICIO: 2.273,26 euros.
46. Obra núm 20180053
Atorgar llicència d'obres a Boladeras-Figueras, CB per a reforma i ampliació
de local amb activitat de farmàcia al passeig Olot, 22 bxs. 1.
Pressupost: 45.000,00 euros Impost ICIO: 1.795,50 euros.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
47. Establir un conveni de col·laboració empresarial amb activitats d'interès
general amb La Fundació Banc de Sabadell per a la realització del Mot Festival de Literatura Girona - Olot 2018.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
48. Aprovar l'activitat de Campionat Funky Hip Hop Ciutat de Girona i aprovar els
preus públics corresponents.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 8 de març de 2018

