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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000012

Data : 17 de març de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 10 de març d'enguany
(expedient núm. 2017008080).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Atorgar una subvenció a l'Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
destinada a l'organització i difusió d'un acte tradicional, històric i cultural, la
Festa de Sant Antoni.
2. Atorgar una subvenció al Centre de Formació de Persones Adultes Girona
destinada a l'organització dels actes programats amb motiu del seu 40è
aniversari.
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
3. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
i l'Ajuntament de Girona per al seguiment social del reallotjament de les
famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de demanda de les
administracions locals.
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 "Cafeteria Les Voltes
Bescanó, SL.", en concepte de contractació d'una persona de 55 anys.
5. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa Ll. A. M. en concepte
de contractació d'una persona de 52 anys.
6. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa "Jové i Mora 226,
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S.L"., en concepte de contractació d'una persona de 19 anys.
7. Establir un conveni de col·laboració entre Lampisteria i Electricitat Girona, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
8. Modificar l'annex 1 del conveni de col·laboració entre Inforgest Informàtica, SL
i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves,
exp. FOJ-11-2016.
9. Establir un conveni de col·laboració entre l'Associació Gironina de Teatre i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
A proposta del regidor delegat de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
10. Aprovar l'adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona.
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat
11. Prorrogar el conveni de col·laboració amb la Federació Catalana de Voluntariat
Social - Unitat Territorial de Girona, per al foment del Voluntariat i
l'Associacionisme a la ciutat de Girona l'any 2017.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

12. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la
Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei d'informació, difusió i
atenció turística de Catalunya a la ciutat de Girona.
13. Aprovar la transmissió de titularitat parades núm. 101 dimarts i 71 dissabte al
mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
14. Aprovar la transmissió de titularitat parades núm. 58 dimarts i 96 dissabte al
mercat de marxants Ribes del Ter/Devesa.
A proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
15. Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Càtedra
de Joves Emprenedors de la Universitat de Girona.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
16. Resoldre l'expedient disciplinari incoat a la senyora E. T. Ll.
17. Convocar el procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a
enginyer/a tècnic/a agrícola, per prestar serveis a la Secció de Paisatge i
Biodiversitat, adscrita a l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i
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Cooperació.
18. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
de grau mitjà per prestar els serveis de planificació, coordinació i avaluació del
programa municipal de casals d'estiu a la secció de Joventut de l'Ajuntament
de Girona.
19. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (111-015W).
20. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per caiguda a la via pública (7-017A).
21. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de
Govern Local adoptat en sessió de 27 de gener de 2017, relatiu a l'estimació
en part d'una reclamació de responsabilitat patrimonial.
22. Declarar subrogada l'entitat asseguradora per la percepció d'indemnització
reconeguda d'un seu assegurat.
23. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda en el marc del
contracte de subministrament de 150 ordinadors personals complerts per
arrendament amb opció de compra.

24. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda en el marc del
contracte de subministrament d'un sistema d'impressió color de producció per
a la unitat de reprografia de l'Ajuntament de Girona.
25. Requerir a la UTE ÈXIT GRAFITIS 2012, perquè continuï prestant els serveis
per eliminar la contaminació visual mitjançant l'extracció de pintades, publicitat
i altres elements adherits a les façanes i altres paraments verticals de les
construccions públiques i privades, així com als paviments i carrers i elements
del mobiliari urbà, pel termini de quatre mesos a partir del dia 1 d'abril de
2017, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte.
26. Iniciar i aprovar l'expedient del contracte de serveis per a la realització de
l'estudi "Estratègia Turística de Girona i el seu territori. Pla d'accions per un
turisme sostenible i de qualitat".
27. Adjudicar la contractació del subministrament de gasoil C per a calefaccions i
gasoil B per als grups electrògens de diferents edificis municipals.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
28. Denegar la tramitació del Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable per a
l'ampliació d'una indústria de fabricació d'accessoris i peces de recanvi per a
vehícles a disseminat de Campdorà, 34-35.
29. Sotmetre a informació pública el projecte de reparcel.lació voluntària del PMU
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36 Can Turón.
30. Aprovar definitivament el projecte de condicionament per a oficines municipals
a l'edifici de la Central del Moli.
31. Aprovar inicialment el projecte de construcció de l'espai cívic de l'associacio de
veïns de Palau-Sacosta.
32. Aprovar definitivament el projecte de marquesines de l'Estació Central.
33. Obra núm 20161317
Atorgar modificació de llicència d'obres a la societat Punt Roma, SL al carrer
Tomàs de Lorenzana, 37, bxs. 1.
Pressupost: 59.732,05 euros Impost ICIO: 2.329,55 euros.
34. Obra núm 20170275
Atorgar llicència d'obres per a reforç estructural de forjat a pujada Sant Feliu,
19.
Pressupost: 2.300,00 euros Impost ICIO: 89,70 euros.
35. Obra núm 20170088
Atorgar llicència d'obres a la societat Pujol i Projectes de Disseny, SL per a
reforma integral d'edifici per a un habitatge unifamiliar al carrer Sant Josep, 11.
Pressupost: 85.768,13 euros Impost ICIO: 3.344,96 euros.
36. Obra núm 20161371
Atorgar llicència d'obres a la societat Derlitrade 2000, SL per a reforma i
ampliació d'edifici plurifamiliar al carrer Rutlla, 5.
Pressupost: 456.367,29 euros Impost ICIO: 17.798,32 euros.
37. Obra núm 20170324
Atorgar llicència per a construcció de piscina a passeig Sant Joan Bosco, 98.
Pressupost: 8.750,00 euros Impost ICIO: 341,25 euros.
38. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de
Govern Local de 5 de gener de 2017, relatiu a denegació de pròrroga de la
llicència urbanística per a construcció edifici plurifamiliar a PL CIUTAT DE
FIGUERES 2.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
39. Aprovar el conveni amb l'Associació Cultural FANG per la participació en el
projecte subfase I de la quarta fase de la Volta.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior
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40. Desestimar la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma
del bany de la finca situada al carrer Barcelona 7, 2n 1a).
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 15 de març de 2017

