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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000019

Data : 5 de maig de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 28 d'abril d'enguany
(expedient núm. 2017015267).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols per a la donació del fons documental del senyor Rafael Patxot i
Ferrer.
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
2. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Unió
General de Treballadors UGT Comarques Gironines amb l'objectiu de detectar
els treballadors i treballadores de la ciutat de Girona en possible situació
d'emergència social i oferir, si s'escau, les ajudes i prestacions socials que
l'Ajuntament de Girona té per casos de vulnerabilitat social, així com
informació de les diferents accions i programes per a la reinserció laboral.
A proposta de la regidora delegada de Seguretat en el treball i Joventut
3. Aprovar la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva
destinades a entitats juvenils per a l'any 2017.
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
4. Concertar un conveni de col·laboració entre Mutuam, M.P.S. i l'Ajuntament de
Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2016. Exp. 16/FOAP/315/0144354.
5. Establir un conveni de col·laboració entre Francisco Puig Masjoan, S.A. 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.
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6. Establir un conveni de col·laboració entre Hierros Almada, SA 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.
7. Concertar un conveni de col·laboració entre Fundació Servei Gironí de
Pedagogia Social i l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP 2016.
Exp. 16/FOAP/315/0144354.
8. Concertar un conveni de col·laboració entre Fundació Esplai Girona i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades
prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP 2016. Exp.
16/FOAP/315/0144354.
9. Concertar un conveni de col·laboració entre Agrupació de Comerç Girona
Centre i l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades
prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP 2016. Exp.
16/FOAP/315/0144354.
10. Concertar un conveni de col·laboració entre Fundació Tresc i l'Ajuntament de
Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, FOAP 2016. Exp. 16/FOAP/315/0144354.
11. Concertar un conveni de col·laboració entre Cànovas 1852, SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades prioritàriament a
persones
treballadores
desocupades,
FOAP
2016.
Exp.
16/FOAP/315/0144354.
12. Concertar un conveni de col·laboració entre Maina Suport Global A.I.E i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades
prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP 2016. Exp.
16/FOAP/315/0144354.
13. Concertar un conveni de col·laboració entre Associació Gironina de Teatre i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades
prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP 2016. Exp.
16/FOAP/315/0144354.
14. Establir un conveni de col·laboració entre R.G.S. (Restaurant El Rebost
Girona), i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per
a Joves, exp. FOJ-11-2016.
15. Conveni de col·laboració entre Granja Bescuit, S.L. 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.
16. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa GREEN PVC 2010
S.L., en concepte de contractació d'una persona de 25 anys.
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17. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Mutuam MPS i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
18. 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.
19. Desestimar el recurs d'alçada interposat per l'empresa Squarepoint, SL, contra
l'acta de la Mesa de Contractació de 6 de març de 2017 d'obertura del sobre 1
i d'exclusió de l'empresa referida.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
20. Obra núm 20151268
Atorgar la modificació de llicència per a incorporació de planta soterrani al
carrer Josep Maria Corredor i Pomés, 6.
Pressupost: 35.740,78 euros Impost ICIO: 1.393,89 euros.
21. Obra núm 20170375
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Ultònia 9-11 per a
rehabilitació de façanes i patis interior al carrer Ultònia, 9-11.
Pressupost: 64.031,09 euros Impost ICIO: 2.497,21 euros.
22. Obra núm 20170271
Atorgar llicència d'obres a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA per
a reforma de l'oficina de correus a l'avinguda Ramon Folch, 2, bxs.
Pressupost: 449.142,64 euros Impost ICIO: 17.516,56 euros.
23. Obra núm 20160596
Atorgar la modificació de llicència per a incorporació de planta soterrani al
carrer Josep Maria Corredor i Pomés, 10.
Pressupost: 67.043,06 euros Impost ICIO: 2.614,68 euros.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
24. Atorgar una subvenció per concessió directa a La Fundació Llibreria Les
Voltes, per a la celebració de la II Fira del Llibre Infantil i juvenil els dies 31 de
març i 1 d'abril de 2017.
25. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a De-De-Ema Visual, SL, per a la realització del Girona, A Cappella
Festival - Edició 2017.
26. Establir un conveni per a l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al
Sunset Jazz Club, SL per a la realització d'activitats musicals durant l'any
2017.
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27. Aprovar un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de
la Generalitat, la Fundació Mediterrània -Fira d'espectacles d'arrel tradicional
de Manresa- i l'Ajuntament de Girona per a la convocatòria i concessió del
premi Teresa Rebull 2017.
28. Aprovar la convocatòria del programa d'acompanyament musical de l'Espai
Marfà 2017.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
29. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "Un meteorit fugaç: Fidel Aguilar
(1894-1917)".
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior
30. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reparació/col·locació
de peces ceràmiques a la marquesina de la façana de la planta baixa de la
finca situada al carrer Santa Clara, 53).
31. Desestimar la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
(reparació d'elements de la façana de la finca situada al carrer Santa Clara,
41).
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
32. Aprovar els preus públics de les activitats complementàries de formació
(sortides de l'Escola Municipal d'Art).
33. Aprovar els preus públics per a la programació d'activitats musicals per a
l'estiu 2017 de l'Espai Marfà.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 3 de maig de 2017

