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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000034

Data : 15 de setembre de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 8 de setembre d'enguany
(expedient núm. 2017034386).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Universitat de Girona Càtedra de Cultura Jurídica destinada a la celebració del II Congrés Biennal
sobre Seguretat Jurídica i Democràtica a Iberoamérica.
2. Aprovar les bases reguladores de la Beca dels Premis Carles Rahola.
A proposta del regidor delegat del Projecte Ferroviari
3. Retonar a la partida el saldo restant de la dotació no atorgada en la
convocatòria de subvenció a les persones titulars dels immobles directament
afectats per les obres de llarga durada del tren d'alta velocitat.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
4. 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.
5. Adjudicar la contractació de les obres d'urbanització de la pujada al carrer
Punta del Pi i entorn.
6. Adjudicar la contractació de les obres de construcció de la marquesina
transversal dins del projecte de marquesines a l'Estació Central.
7. Aprovar la modificació de l'horari dels serveis de consergeria adjudicats a
l'empresa Eulen SA, en el pavelló municipal Santa Eugènia per necessitats del
servei d'Esports.
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8. Adjudicar la contractació de les obres de construcció Espai Cívic de
l'Associació de Veïns de Palau-sacosta - FASE 1 (I).
9. Desestimar les al.legacions presentades contra l'acord de Junta de Govern
Local de 14 de juliol de 2017 i imposar penalitats.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
10. Aprovar les bases del concurs Fem un pessebre per Nadal.
11. Atorgar una subvenció per concessió directa al Club Esportiu Sector Est amb
destí a donar suport a la tasca de promoció que porta a terme l'entitat i per fer
front a les despeses immediates que ha de realitzar.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
12. Requerir novament a l'entitat Comerbal, SA a fi que procedeixi a esmenar i
completar el projecte d'urbanització del PA - 78 Palau.
13. Obra núm 20170988
Atorgar llicència d'obrea per a rehabilitació integral i consolidació estructural
edifici plurifamiliar al carrer Carme, 19.
Pressupost: 392.343,20 euros Impost ICIO: 15.301,38 euros.
14. Obra núm 20171073
Atorgar llicència d'obres per a reforma de vestíbul de la comunitat per millora
de l'accessibilitat al carrer Emili Grahit, 17.
Pressupost: 61.647,73 euros Impost ICIO: 2.404,26 euros.
15. Obra núm 20170966
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Santa
Clara, 49, 2n
Pressupost: 46.571,38 euros Impost ICIO: 1.816,28 euros.
16. Obra núm 20170879
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús d'habitatge a oficina a la
Gran Via Jaume I, 37, 7è 1a
Pressupost: 79.700,58 euros Impost ICIO: 3.108,32 euros.
17. Obra núm 20171282
Atorgar llicència d'obres per a reforma de local per a botiga de mobles de
cuina situada al carrer Barcelona, 3, bxs. 1.
Pressupost: 57.102,60 euros Impost ICIO: 2.227,00 euros.
18. Obra núm 20171074
Atorgar llicència d'obres per a enderroc d'edificació al carrer Taquígraf Martí,
15
Pressupost: 6.400,00 euros Impost ICIO: 249,60 euros.
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19. Obra núm 20171113
Atorgar llicència d'obres per a adequació interior d'un espai per a centre de
recerca, investigació, disseny i desenvolupament de roba al carrer Emili
Grahit, 91.
Pressupost: 58.001,62 euros Impost ICIO: 2.262,06 euros.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
20. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma i ampliació de
l'habitatge situat al carrer Enderrocades 16).
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 14 de setembre de 2017

