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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2016000039

Data : 21 d'octubre de 2016
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 14 d'octubre d'enguany
(expedient núm. 2016022818).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Atorgar una subvenció directa a A.S.B., representant dels col·leccionistes de
plaques de cava de Girona, destinada a la celebració de la 14a trobada
d'intercanvi de plaques de cava, en el marc de les Fires de Sant Narcís 2016.
2. Atorgar una subvenció directa a INCATIS, SL destinada a l'organització del 6è
Saló de l'oci creatiu Interquilt i a la 2a Trobada Urban Sketchers.
A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
3. Atorgar subvencions a Associacions de Veïns per a l'organització de les festes
majors de barri 2016.
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
4. Establir un conveni de col·laboració entre Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL i
l'Ajuntament de Girona per a la contractació de persones amb la finalitat de
fomentar i desenvolupar l'economia i l'ocupació en el marc del Pla de Mesures
Ocupacionals Girona Actua.
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació
5. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament per al seguiment i control dels
projectes de cooperació al desenvolupament de la convocatòria de
subvencions de l'Ajuntament.
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

6. Aprovar el nou conveni de col·laboració pel desenvolupament del programa
"Invest in Girona Figueres" entre l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament de
Figueres.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
7. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
danys a un vehicle, per unes pedres que encerclaven un tronc tallat d'un arbre
al núm. 40 del sector Fontajau, el dia 21 de novembre de 2015.
8. Prorrogar el contracte dels serveis d'assistència tècnica per a la prestació de
les operacions de demanda i d'un auxiliar de serveis pel Centre Coordinador
d'Emergències de Girona, pel període de 18 de novembre de 2016 i fins el 17
de novembre de 2017.
9. Adjudicar la contractació de les obres d'urbanització de la plaça del Pallol, fase
2.
10. Imposició de penalitats per incompliment de la clàusula social del contracte de
les obres relatives al Projecte d'Urbanització de la plaça de Josep Pallach i
Carolà.
11. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment de
l'equip de producció en color Develop ineo + 6000 de la unitat de Reprografia
de l'Ajuntament de Girona.
12. Adjudicar la contractació de les obres d'habilitació del carril per a bicicletes al
carrer Santa Eugènia des del carrer Nou a la Travessia del Carril.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
13. Aprovar una addenda al conveni de col·laboració entre l'Associació de
comerciants de la plaça del Mercat i l'Ajuntament de Girona, per dur a terme
visites al Mercat Municipal.
14. Aprovar el conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació de
dansa, ball i esport per col·laboració a la V Gran gala Fama Girona 2016.
15. Aprovar la 15a convocatòria de la Beca Josep Pallach, projectes d'innovació
educativa
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
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16. Obra núm 20160806
Atorgar llicència d'obres a la societat Omat, SL per a construcció d'edifici
plurifamiliar de planta soterrani, planta baixa i 3 plantes pis per a 16 habitatges
i 22 aparcaments a l'avinguda Montilivi, 17.
Pressupost: 1.695.985,64 euros Impost ICIO: 66.143,44 euros
17. Obra núm 20160935
Atorgar llicència d'obres a la Clínica Onyar, SL per a reforma interior per a la
nova unitat de farmàcia i de manipulació de citostatics de la Clínica Onyar al
carrer Heroïnes de Santa Bàrbara, 6.
Pressupost: 122.695,49 euros Impost ICIO: 4.785,12 euros
18. Obra núm 20161084
Atorgar lIicència d'obres a la societat Inversions la Pineda 2015, SL per a
construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats al carrer Lluis Borrassà,
28-30.
Pressupost: 343.211,72 euros Impost ICIO: 13.385,26 euros
19. Obra núm 20161336
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Rosa, 7, 2n
1a.
Pressupost: 45.087,69 euros Impost ICIO: 1.758,42 euros
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
20. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "La basílica de Sant Feliu.
Primera Catedral de Girona".
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 19 d'octubre de 2016

