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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000021

Data : 19 de maig de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 12 de maig d'enguany
(expedient núm. 2017017513).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Establir un conveni per a la cessió temporal en règim de comodat de
documentació de l'Ajuntament de Girona a la Fundació Museu del Cinema Col·lecció Tomàs Mallol.
2. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Just for Flowers
destinada a la realització de la 2a. edició del Festival Internacional Floral i
Primaveral de Curtmetratges Exprés i concurs d'espots "Just for Flowers".
3. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació de Veïns de Mas
Ramada destinada a l'edició i impressió d'un llibre sobre el barri.
4. Atorgar una subvenció per concessió directa al Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya - Demarcació de Girona destinada a la celebració de la 20a. edició
dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
5. Prorrogar el conveni de col.laboració signat el 17 de març de 2015 entre
l'Ajuntament de Girona i Càritas Diocesana de Girona, per al foment de
mesures d'allotjament temporal per a persones en situació d'exclusió social
residencial a la ciutat de Girona, per a l'any 2017.
6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, Creu Roja a
Catalunya i la Fundació Bancària La Caixa pel desenvolupament del projecte
"Sempre Acompanyats" a la ciutat de Girona, durant l'any 2017.
7. Deixar sense efecte la resolució de 10 de febrer de 2017 d'aprovació del taller
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de Scrapbook avançat, a realitzar en el Centre Cívic Onyar, durant el perídode
gener-juliol 2017.
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
8. Aprovar l'import total dels incentius per a les persones joves participants en els
"Projectes Singulars" exp. SOC003/16/00105 pel període comprès des de
març a desembre de 2017.
9. Establir un conveni de col·laboració entre GITAXI, SL i l'Ajuntament de Girona
en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
10. Establir un conveni de col·laboració entre E. J. R - Can Caballé-Mas Muxach i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
11. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre INNOVAPACK GIRONA,
SL i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-382016.
12. Establir un conveni de col·laboració entre Músics de Girona, SCCL 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.
13. Establir un conveni de col·laboració entre Girorooms, 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.
14. Establir un conveni de col·laboració entre Tina Neteges, 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.
15. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
PESSIC 2015, S.L. en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

16. Aprovar la sol.licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per R. R. I, titular
de l'activitat "Supermercat + a prop".
17. Aprovar la sol.licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per L. J. M. R,
titular de l'activitat "Resplendeix: beauty's home".
18. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i L. P. G
(Lara Interiorisme & Projectes de Disseny) per a l'edició del llibre "Girona,
Temps de Flors. 62a Exposició de flors, monuments, patis i jardins"
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19. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Amics de Girona
Antiga, en el marc de "Girona, Temps de Flors" 2017.
20. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Amics de les Flors,
en el marc de "Girona, Temps de Flors" 2017.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
21. Liquidar el contracte de subministrament de gasoil C per a calefaccions dels
edificis municipals de l'Ajuntament de Girona, i retornar la garantia definitiva.
22. Resoldre el recurs de reposició interposat pel senyor A. M. E. contra l'acord de
la Junta de Govern Local número 2017000433 de 31 de març de 2017,
d'imposició d'una sanció disciplinària en l'expedient 2016004890.
23. Aprovar les bases de les convocatòries de places vacants en la plantilla de
personal i objecte d'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017.
24. Acceptar el desisitiment formulat a la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada.
25. Aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament d'un
camió cistella per a la Brigada d'Enllumenat de l'Ajuntament de Girona.
26. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels 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.
27. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord d'adjudicació del
servei d'impressió i enquadernació de la guia d'activitats trimestral Girona
Cultura.
28. Prorrogar el subministrament de material fungible d'informàtica (lot 2), pel
període d'un any a partir del dia 25 de maig de 2017.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
29. Obra núm 20170379
Atorgar llicència d'obres per a adequació de local per a sala de reunions al
carrer Remences, 9 bxs.
Pressupost: 56.956,18 euros Impost ICIO: 2.221,29 euros.
30. Obra núm 20170233
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge al
carrer Ramon Turró, 10, 1r.
Pressupost: 36.314,00 euros Impost ICIO: 1.416,25 euros.
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31. Obra núm 20170426
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Estudi general
de Girona, 54.
Pressupost: 10.300,00 euros Impost ICIO: 401,70 euros.
32. Obra núm 20170511
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Mercaders,
3, pr.
Pressupost: 68.169,72 euros Impost ICIO: 2.658,62 euros.
33. Obra núm 20170433
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Tomàs de
Lorenzana, 51, 1r 1a.
Pressupost: 120.650,32 euros Impost ICIO: 4.705,36 euros.
34. Obra núm 20170289
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge i nova piscina al
carrer Sant Daniel,19-C.
Pressupost: 40.700,00 euros Impost ICIO: 1.587,30 euros.
35. Obra núm 20170444
Atorgar llicència d'obres a l'Institut Català de la Salut per a reforma interior del
CAP Güell Girona al carrer Mossen Joan Pons, 6.
Pressupost: 64.719,40 euros Impost ICIO: 2.524,06 euros.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
36. Establir el conveni de cessió temporal en règim de comodat d'una obra d'art de
l'Ajuntament de Tossa de Mar a favor de l'Ajuntament de Girona amb destí a
l'exposició temporal "El meteorit fugaç: Cent anys de Fidel Aguilar (18941917)".
37. Establir un conveni de cessió temporal en règim de comodat d'un conjunt
d'obres d'art de l'Ajuntament de Breda a favor de l'Ajuntament de Girona amb
destí a l'exposició temporal "El meteorit fugaç: Cent anys de Fidel Aguilar
(1894-1917)".
38. Establir un conveni per l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Inund'Art
per a la celebració del Festival Inund'Art, XII Mostra i Trobada d'art
multidisciplinari.
39. Aprovar les bases reguladores del programa de subvencions per a
biblioteques escolars per al curs 2017-2018.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
40. Aprovar el projecte d'Activitats d'Estiu 2017 i preus públics (fisicoesportives i
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aquàtiques), del Servei Municpal d'Esports.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 18 de maig de 2017

