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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000025

Data : 16 de juny de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 9 de juny d'enguany
(expedient núm. 2017022869).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Acceptar la donació i cessió de drets d'explotació de la revista Senhal amb
destí al Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions i establir un
conveni de col.laboració per al seu ingrés l'Arxiu Municipal de Girona.
2. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció a ICONNA
Serveis de Comunicació, destinada a la realització del llibre/catàleg de
fotografies de l'exposició "Tossudament ..."
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
3. Aprovar la programació d'estiu de la Xarxa de Centres Cívics, pel període de
juny - juliol 2017.
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
4. Denegar la subvenció a l'empresa WERKHAUS SL, SCS.
5. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Espais de Lleure i Esport, SL, en el marc del Programa Joves per l'Ocupació,
exp. SOC004/16/00023.
6. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa GIVI
TAVERNES, SL, en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
7. Establir un conveni de col·laboració entre Àngel Masnou Estragues (Artesania
Masnou) i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-
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38-2016.
8. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Werkhaus, SL SCS, en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
9. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
CANNELONIA GRUP, SL, en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
10. Establir un conveni de col·laboració entre Músics de Girona, SCCL 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 GITAXI, SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
12. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre OHL SERVICIOS
INGESAN, SA, i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp.
30P-38-2016.
13. Concertar un conveni de col·laboració entre Escorxador del Gironès, SA, 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. Concertar un conveni de col·laboració entre Boadas 1880, SA, 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.
15. Concertar un conveni de col·laboració entre Carleser, 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.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

16. Autoritzar el canvi de titularitat de la parada composta pels llocs números 106,
107, 108, 136 i 137 del Mercat Municipal d'Abastaments.
17. Aprovar el conveni de mecenatge entre el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, SA i l'Ajuntament de Girona per la 62a edició de "Girona, Temps de
Flors".
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
18. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a agent
cívic, adscrit a l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat.
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19. Anul.lar la convocatòria del procés selectiu pel nomenament interí de dos/dues
funcionaris/es, escala d'administració general, sotsescala tècnica de gestió,
per prestar serveis al Servei Municipal d'Ocupació.
20. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat
Internacional de Catalunya i l'Ajuntament de Girona, per col.laborar en la
formació dels estudiants.
21. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre l'Escola de Graduat en
Humanitats i Sociologia de la Universitat de Tòquio i l'Ajuntament de Girona,
per col.laborar en la formació dels estudiants.
22. Estimar en part la reclamació formulada per danys a vehicle (45-016W).
23. Estimar en part la reclamació formulada per danys a vehicle (64-016A).
24. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (37-017A).
25. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (38-017A).
26. Imposar noves penalitats en el contracte del servei de manteniment de fonts
ornamentals del Parc Central i del Parc del Migdia.
27. Imposar penalitats en el contracte dels serveis de manteniment de la jardineria
dels parcs, jardins i arbrat viari de les zones urbanes de Girona dels Lot 1 i Lot
3.
28. Adjudicar la contractació de les obres d'ampliació de la vorera del c/ Sant
Gregori a l'alçada del número 89.
29. Prorrogar el contracte dels serveis d'atenció i informació al visitant i execució
del servei educatiu del Museu d'Història de la ciutat de Girona, pel període
d'un any a partir del 21 de juliol de 2017.
30. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres de construcció de la
marquesina transversal dins del projecte de marquesines a l'Estació Central.
31. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del concurs de projectes per a
l'adjudicació dels serveis d'arquitectura relacionats amb el projecte
d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Nou Museu d'Art Modern i
Contemporani de Girona.
32. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del subministrament
d'uniformitat, calçat, complements i equipaments especials per la Policia
Municipal de l'Ajuntament de Girona.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
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33. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i l'escola Dalmau
Carles per subvencionar a famílies de l'escola que ho necessiten per a
despeses d'activitats escolars.
34. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació la
guerrilla comunicacional per subvencionar la producció del documental "Leo a
la vida".
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
35. Requerir a l'entitat Comerbal, SA, l'esmena de la proposta presentada en el
projecte de reparcel.lació voluntària del PA 78 Palau.
36. Rectificar l'error incorregut en el titular de la llicència d'obres per a rehabilitació
de façana al carrer Carles de Bolós, 2, atorgada per acord de Junta de Govern
Local de 24 de març de 2017.
37. Obra núm 20160329
Atorgar llicència d'obres a la societat RESTAURANT EL CABRIT GIRONA, SL
per a legalització de cobert existent i obres d'adequació per a ampliació de
restaurant al carrer Barcelona, 423.
Pressupost: 49.200,20 euros Impost ICIO: 1.918,81 euros
38. Obra núm 20111327
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a rehabilitació de l'edificació en sòl no
urbanitzable "Can Ros" per a habitatge unifamiliar a disseminat Sant Daniel,
94.
39. Corregir l'error material existent en l'acord de Junta de Govern Local de 9 de
juny de 2017, concretament en la identificacio del nom del projecte del Pont
del Dimoni, entre el carrer Mare de Déu dels Àngels i carrer Massana, a Santa
Eugènia.
40. Modificar la llicència municipal recreativa per ampliació d'activitat de restaurant
bar, a carrer Barcelona, 423.
41. Atorgar la llicència municipal recreativa de sala d'actes d'ús múltiple, a plaça
Sant Domènec, 4.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
42. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació
Gran Teatre del Liceu, per a incorporar dins l'oferta de descomptes i activitats
especials del Club Girona Cultura la programació del Gran Teatre del Liceu
així com promocionar les seves respectives activitats.
43. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès, per
a incorporar dins l'oferta de descomptes i activitats especials del Club Girona
Cultura la visita a l'espai patrimonial dels Banys Àrabs.
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APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
44. Aprovar el preu públic de la Ruta Literària Prudenci Bertrana.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 14 de juny de 2017

