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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2016000037

Data : 7 d'octubre de 2016
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 30 de setembre d'enguany
(expedient 2016021384).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Atorgar una subvenció a El Baluard, centre d'estudis històrics i fets d'armes de
Girona destinada a la realització de la XXXVI Exposició de Miniatures
Històriques i el XXI Concurs Internacional "Soldat de Plom 2016", en el marc
de les Fires de Sant Narcís 2016.
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès per facilitar l'accés dels infants derivats del Serveis
Socials Municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts econòmics
extraordinaris, durant el curs escolar 2016/2017.
3. Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona al conveni marc de col·laboració
amb entitats locals relacionades amb actuacions dels seus Serveis bàsics
d'Atenció Social, subscrit el 18 de juliol de 2016 entre l'Agència Catalana de
Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa COMERCIAL
COALCI, S.L.
5. Establir un conveni de col·laboració entre Lluís Armengol Martínez Pastisseria Armengol i l'Ajuntament de Girona per a la contractació de
persones amb la finalitat de fomentar i desenvolupar l'economia i l'ocupació en
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el marc del Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

6. Modificar l'acord de traspàs d'una parada a Mercagirona.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
7. Convocar concurs per a la concessió de beques per estudis dels treballadors i
treballadores pel curs 2016/2017.
8. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació de
borsa de treball d'auxiliars pràctics.
9. 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.
10. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys ocasionats a la paret de la finca del c/ Aragó, 25 (sector l'Avellaneda)
atribuiïs als contenidors d'escombraries, el mes de gener de 2014.
11. Declarar deserta la licitació per a la contractació del subministrament del rotor
de la turbina de la planta incineradora de Campdorà.
12. Aprovar la certificació final de les obres d'execució del carril bicicleta dels
carrers de Pedret i Sant Joan Bosco des dels jardins de Pedret fins al carrer
Ramon Llull- LOT 1: Obra Civil.
13. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del subministrament de 322 arbres
per a plantar a la ciutat de Girona.
14. Acordar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL).
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
15. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat UNI Girona Club de Bàsquet
per la seva participació en la competició europea de l'Eurocup Women
2016/2017.
16. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Club BTT
Fornells de la Selva, per la col·laboració en l'organització de la prova ciclista
"LaTramun" els dies 15 i 16 d'octubre de 2016.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
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A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
17. Obra núm 20160918
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a reurbanització i
reordenació de l'entorn de l'edifici CIAE Campus Montilivi al carrer Maria
Aurèlia Capmany, 38.
Pressupost: 69.348,65 euros Impost ICIO: 2.704,60 euros
18. Obra núm 20161139
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'un habitatge al carrer Sant
Isidre, 59.
Pressupost: 197.000,00 euros Impost ICIO: 7.683,00 euros
19. Obra núm 20161073
Atorgar llicència d'obres per a canvi d'ús d'un local a habitatge a ronda Sant
Antoni Maria Claret, 24, 4t.
Pressupost: 73.878,55 euros Impost ICIO: 2.881,26 euros
20. Obra núm 20160947
Atorgar llicència d'obres a Ministerio de Educació y Deporte per a reforma de
la coberta de l'Arxiu Històric (Antic Convent de Sant Josep) a plaça Sant
Josep, 5.
Pressupost: 41.154,31 euros Impost ICIO: 1.605,02 euros
21. Obra núm 20161130
Atorgar llicència d'obres a la Universitat de Girona per a reurbanització entre
els edificis del CIAE i Aulari Comú del Campus Montilivi al carrer Maria Auràlia
Capmany, 38.
Pressupost: 38.099,53 euros Impost ICIO: 1.485,88 euros
22. Obra núm 20161278
Atorgar llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya (Dep. de Justícia) per a
protecció de cornisses i voladius de l'edifici judicial a l'avinguda Ramon Folch,
4.
Pressupost: 35.114,00 euros Impost ICIO: 1.369,45 euros
23. Obra núm 20161299
Atorgar llicència d'obres per a redistribució interior d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres al carrer Argenteria, 23, bxs.
Pressupost: 120.507,47 euros Impost ICIO: 4.699,79 euros
24. Obra núm 20161223
Atorgar llicència d'obres per a reforma de dos habitatges per a un habitatge al
carrer Hortes, 7 escala 1, 3r 1a.
Pressupost: 66.929,17 euros Impost ICIO: 2.610,24 euros
25. Aprovar inicialment el Projecte executiu de connexió del carril bici de Pont
Major a Campdorà, Fase 2: tram rampa des del Pont de l'Aigua.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
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26. Aprovar un conveni de patrocini per activitats culturals i esportives amb SA
DAMM.
27. Aprovar el Conveni de Col.laboració entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i
l'Ajuntament de Girona per a les activitats del Bòlit, Centre d'Art Contemporani
de Girona, durant l'any 2016.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut
28. Aprovar la programació d'activitats a L'Espai Marfà per al període octubrenovembre-desembre 2016 i els corresponents preus públics.
29. Aprovar la programació d'activitats a L'Estació Espai Jove per al període
octubre-novembre-desembre 2016 i els corresponents preus públics.
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat
30. Resoldre l'expedient sancionador número 2016011560 per incompliment de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
31. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (restauració del
claustre gòtic i espais del soterrani del convent de Sant Domènec, situat a la
plaça Josep Ferrater i Mora 1).
32. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma de façana
posterior de l'edifici situat a la plaça Sant Ponç 3).
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 5 d'octubre de 2016

