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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000002

Data : 13 de gener de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 5 de gener d'enguany
(expedient núm. 2016030246).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà
1. Efectuar el pagament de l'anualitat de 2016 en concepte d'aportació derivada
del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter
en el marc del Conveni Post-LIFE RIPARIA TER.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
2. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
d'activitats esportives.
3. Convocar procés selectiu per a la contractació interina d'un/a oficial/a per a
prestar serveis a la brigada de manteniment de la via pública.
4. Iniciar la licitació i aprovar els plecs que han de regir la concessió
administrativa de l'explotació publicitària del mobiliari urbà i el manteniment de
part del mobiliari urbà.
5. Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari i equips de protecció
individual per al personal municipal uniformat per l'any 2016.
6. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa i aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars del servei de suport al
programa municipal de casals d'estiu.
7. Declarar deserta la licitació per a la contractació del servei de recollida i gestió
de residus al magatzem de les brigades situat al barri de Mas Xirgu
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
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A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
8. Modificar l'acord de Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2016
en el sentit de rectificar el NIF Fedac Sant Narcís.
9. Aprovar una addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona
i el Col·legi Maristes Girona aprovat per Junta de Govern Local de 2 de
setembre de 2016.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
10. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Pedret Art i Cultura, per al desenvolupament del projecte "Restauració de la
Capella del Pilar del barri de Pedret - 3a Fase", en el març dels pressupostos
participats 2016.
11. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
de Veïns de Pla de Palau - Sant Pau, per al desenvolupament del projecte
"Espai Infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau per al curs 2016 - 2017",
en el marc dels pressupostos participats 2016.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
12. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "Xavier Cugat i Mingall".
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut
13. Aprovar la programació d'activitats a L'Estació Espai Jove, preus públics i
sistema d'inscripció per al període gener-febrer-març 2017.
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat
14. Resoldre l'expedient sancionador número 2016019473 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
15. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma interior d'un
habitatge situat al carrer Mercaders 5, 3r 1a).
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
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16. Aprovar els preus públics de l'oferta de Teatre Escolar pel curs 2016-2017.
17. Aprovar els preus públics per a la programació d'activitats musicals de l'Espai
Marfà pel període gener - juny 2017.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 11 de gener de 2017

