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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000015

Data : 7 d'abril de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 31 de març d'enguany
(expedient núm. 2017011569).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
1. Modificar l'acord de la Junta de Govern de 24 de març de 2017 pel qual s'obria
la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'organització de
carnestoltes i festes majors als diferents barris i sectors de la ciutat durant
l'any 2017.
2. Atorgar a l'entitat Associació Amics de la Sardana Terranostra un ajut
econòmic per a l'organització d'una audició de sardanes en el marc de l'acte
de lliurament del Premi Europa.
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
3. Establir un conveni de col·laboració entre VEGRA 400, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-112016.
4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua presentada per l'empresa
COMERCIAL MECANO TOLDO, SLU, en concepte de contractació d'una
persona de 57 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 COMERCIAL
MECANO TOLDO, SLU, en concepte de contractació d'una persona de 20
anys.
6. Establir un conveni de col·laboració entre Recaders de Girona i Província, S.L.
i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves,
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exp. FOJ-11-2016.
7. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre WERKHAUS, SL SCS i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves,
exp. FOJ-11-2016.
8. Modificar l'annex del conveni de col·laboració entre Bigas i Alsina, SA i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
9. Establir un conveni de col·laboració entre Minea Química, 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.
10. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa KLAUS
RADEMACHER SL, en concepte de contractació d'una persona de 40 anys.
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació
11. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a
projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional i
projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, per a l'any 2017.
A proposta de la regidora delegada de Salut
12. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Dipsalut i l'Ajuntament de Girona
per a l'execució de Programes de Salut Pública del catàleg de serveis de
Dipsalut (2017-2020).
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

13. Inadmetre a tràmit la sol·licitud d'Ajuts Aixequem persianes presentada per la
Sra. L.J.M.R.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
14. Convocar procés selectiu pel nomenament d'un/a funcionari/a interí/na, tècnic
superior d'administració general per prestar serveis de tècnic/a de protocol i
relacions públiques.
15. Convocar procés selectiu pel nomenament de dos funcionaris/es interins/es,
escala d'administració general, sotsescala tècnica de gestió, per prestar
serveis al Servei Municipal d'Ocupació.
16. Modificar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la contractació
laboral temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà per prestar serveis de

Exp.: 2017012570 - C. 06.025.075

planificació, coordinació i avaluació del programa municipal de casals d'estiu a
la secció de joventut de l'Ajuntament de Girona.
17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per danys a vehicle (11-017A).
18. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per danys a vehicle (20-017A).
19. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per danys a vehicle (21-017A).
20. Adjudicar la contractació dels serveis de l'espectacle "Gerónimo Stilton - Gran
retorn a Fantasia".
21. Concedir termini per esmenar defectes i acordar l'ocupació efectiva de les
obres d'urbanització de la plaça Josep Pallach i Carolà.
22. Prorrogar els serveis de menjador de les escoles bressol municipals tant pel
que fa al LOT 1 "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren", "Garbí", com pel que fa al
LOT 2 "Baldufa", "L'Olivera" i "La Devesa", pel període d'un any coincidint amb
el calendari escolar (setembre de 2017 a juliol de 2018).
23. Aprovar els preus contradictoris de les obres d'habilitació de carril per a
bicicletes al carrer Santa Eugènia des del carrer Nou a la Travessia del Carril.
24. Adjudicar el contracte dels serveis de manteniment i suport de les llicències
d'oracle de l'Ajuntament de Girona.
25. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per l'empresa
adjudicatària de les obres corresponents a la jardineria i xarxa de rec del
projecte d'urbanització del sector Pla de Baix de Domeny, contra l'acord de la
Junta de Govern Local de 2 de desembre de 2016.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
26. Deixar sense efectes el conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i la
Universitat de Girona per a la subvenció de la Jornada 2016 del Fòrum
Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET).
27. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Federació Catalana d'Entitats
contra el Càncer, com a col.laboració en el projecte "Nassos contra el càncer".
28. Establir un conveni de col·laboració amb el Grup Excursionista i Esportiu
Gironí (GEiEG) pels anys 2017 i 2018,
29. Establir un conveni de col·laboració amb l'Agrupació Esportiva MICFootball i el
Girona FC SAE, per a l'organització del Torneig de Futbol Base
"Mediterranean International Cup" (MIC) els dies 12 i 16 d'abril de 2017 a
l'Estadi Municipal de Montilivi.
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30. Establir un conveni de col·laboració amb "The Seagull Sportive, SL" per a
l'organització de la 4a edició del torneig "Costa Brava Girona Basket Cup
2017" del 13 al 15 d'abril.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
31. Obra núm 20161569
Atorgar llicència d'obres a la societat Suport Inclusiu Girona, SLU per a
reforma de local per a ús administratiu al carrer Pierre Vilar, 5, bxs.
Pressupost: 758.728,73 euros Impost ICIO: 29.590,42 euros.
32. Obra núm 20110845
Atorgar modificació de llicència a la societat MJAN3, SL consistent en el canvi
de distribució dels habitatges de les plantes primera, segona i quarta, deixant
l'entitat de la planta tercera sense ús a Rambla Llibertat, 24.
33. Obra núm 20131348
Atorgar modificació de llicència urbanística a la societat MJAN3, SL consistent
en el canvi d'ús a oficines de les entitats situades a la planta segona i planta
quarta de la finca del carrer Mercaders, 1.
34. Obra núm 20170401
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Ronda Pedret, 14 per a
la instal·lació d'ascensor a Ronda Pedret, 14.
Pressupost: 45.218,81 euros Impost ICIO: 1.763,53 euros
35. Obra núm 20170167
Atorgar llicència d'obres a la societat Inversiones Miresto, SL, per a reforma i
canvi d'ús de local a habitatge al carrer Santa Eugènia, núm.50, En 1a.
Pressupost: 28.620,00 euros Impost ICIO: 1.116,18 euros
36. Obra núm 20151595
Atorgar la modificació de llicència per a realització de plataformes de nivellació
al carrer Albi, 43.
Pressupost: 11.843,49 euros Impost ICIO: 461,90 euros
37. Obra núm 20170168
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local a habitatge al
carrer Rutlla, núm.11, En 6a.
Pressupost: 34.378,59 euros Impost ICIO: 1.340,77 euros
38. Iniciar expedient d'ocupació directa de les finques situades dins el Poligon
d'Actuació Urbanistica PAU - 117, propietat de Desarrollos Inmobiliarios Fluvià,
SL.
39. Aprovar definitivament el projecte executiu de connexió del carril bici de Pont
Major a Campdorà - Fase 2.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
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40. Establir un conveni de col·laboració empresarial amb activitats d'interès
general amb La Fundació Banc de Sabadell per a la realització del Mot Festival de Literatura Girona -Olot 2017.
41. Aprovar les bases especifiques per a subvencions culturals complementàries a
l'oferta municipal.
42. Aprovar les bases específiques reguladores per a la concessió de beques per
a la creació artística dins del Bòlit Girona Residència Creativa.
43. Modificar la composició de la Comissió de Seguiment del conveni de
col.laboració en el projecte de La Volta de Sant Narcís, signat entre
l'Ajuntament de Girona i la Fundació Bancària "La Caixa".
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
44. Aprovar el preu públic per a la venda dels llibres "Alcaldes de Girona, 18681874" i "La fi del món a Girona".
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat
45. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017001337 per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
46. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2016029005 per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
47. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2016029006 per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
48. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2016030256 per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
49. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017001800 per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

50. Aprovar els preus públics de material de marxandatge divers de Girona de
l'Oficina Municipal de Turisme.
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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51. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació d'un
edifici unifamiliar situat al carrer Portal de la barca 10).
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
52. Aprovar els preus públics de les escoles bressol municipals pel curs 20172018.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del president delegat de la Comissió Informativa de Cultura
53. Aprovar el preu públic de l'autocar Mot (desplaçament Girona-Olot-Girona).
A proposta del regidor delegat de Cultura
54. Aprovar els preus públics pels cursos formatius i llibre catàleg del Bòlit, Centre
d'Art Contemporani. Girona.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 6 d'abril de 2017

