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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000026

Data : 23 de juny de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 16 de juny d'enguany
(expedient núm. 2017023853).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'associació UdG Racing Team
destinada a sufragar les despeses d'inscripció per a participar en les
competicions Formula Student Spain i Formula Student Hongria.
2. Atorgar una subvenció per concessió directa al Club Escola de Bàsquet Girona
destinada a l'organització del III torneig de Nadal Cadet 1er any del CEB
Girona.
3. Atorgar una subvenció per concessió directa al Col·legi d'advocats de Girona
destinada a la celebració de l'acte solemne en honor del seu patró, Sant
Raimon de Penyafort.
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
4. Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació
d'atur o treballadors/ores amb un contracte de deu hores setmanals o inferior,
en el marc del programa Girona Actua, presentada per l'empresa FRENS AN
QUITXEN, SL.
5. Establir un conveni de col·laboració entre Antonio Jesús Hernández Granados
- Fonda Alhambra 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.
6. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Street Food Els Químics, SCP, en el marc del Programa Joves per l'Ocupació,
exp. SOC004/16/00023.
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7. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Ker Krampouz, SL, en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
8. Establir un conveni de col·laboració entre DISCAM AUTOMATION, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
9. Establir un conveni de col·laboració entre Ecoàpat Pam i Pipa, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
10. Conveni de col·laboració entre Ecoàpat Pam i Pipa, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp. FOJ-112016.
11. Establir un conveni de col·laboració entre Vilabó Productes Frescos, 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 GITAXI, SL i l'Ajuntament
de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-38-2016.
13. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Transportes Intercomarcales, SA, en el marc del Programa Joves per
l'Ocupació, exp. SOC004/16/00023.
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Cooperació
14. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador - Solidaritat amb Nicaragua Col·lectiu de suport Girona (AEPCFA - Girona), pel desenvolupament del
projecte "Extensió de la cobertura de l'alfabetització a les comunitats rames de
Bluefields", en el marc de l'agermanament solidari entre la ciutat de Girona i
Bluefields, municipi de la RAAS, República de Nicaragua.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
15. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre la Università degli studi
della Tuscia i l'Ajuntament de Girona, per col.laborar en la formació dels
estudiants.
16. Convocar procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a
auxiliar per prestar serveis a l'Oficina de Comunicació de l'Ajuntament de
Girona.
17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per caiguda en bicicleta (39-017A).
18. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació
formulada per danys a vehicle (40-017A).
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19. Respondre a la sol·licitud de l'empresa TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU per a subcontractar la realització de les enquestes
de satisfacció.
20. Adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació dels equips de rentat
de gasos de combustió dels forns de la planta de valorització de residus de
Campdorà (Girona) i reparació de components.
21. Retornar la garantia definitiva i/o constitució de l'aval o assegurança de caució
en el marc de la contractació de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques i millora de la mobilitat entre la zona de la Devesa i els barris
de Taialà i Fontajau.
22. Retornar la garantia definitiva i/o constitució de l'aval o assegurança de caució
en el marc de la contractació del subministrament de roba operativa per al
servei de Policia Municipal.
23. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de vigilància en
el pavelló municipal Girona-Fontajau i en les piscines d'estiu de la zona
esportiva La Devesa.
24. Adjudicar la contractació del servei de manteniment preventiu de la xarxa
d'enllumenat públic exterior del municipi de Girona.
25. Adjudicar la contractació del subministrament d'un sistema informàtic per a la
gestió tributària i recaptació.
26. Aprovar l'expedient de contractació mixta de serveis de manteniment
preventiu, normatiu i correctiu i del subministrament dels recanvis derivats
d'aquests de les instal·lacions de protecció contra incendis dels equipaments
de l'Ajuntament de Girona.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
27. Aprovar el conveni específic entre l'escola Vedruna Girona i l'Ajuntament de
Girona per atorgar una subvenció per a la participació a la final mundial de
robòtica VEX IQ Crossover.
28. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i l'escola d'educació
especial Font de l'Abella per a la col·laboració en les activitats de celebració
del 50è aniversari.
29. Aprovar les bases reguladoras del programa de subvencions adreçades als
centres educatius de la ciutat de Girona.
30. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i l'Institut de
Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona per a l'organització de la
Jornada de cloenda del projecte Girobòtica.
31. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'AMPA del CEE Font de
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l'Abella per a les despeses de monitoratge d'activitats acuàtiques curs 20162017.
32. Resoldre la convocatòria de subvencions per a participar en curses solidàries TRAILWALKER 2017 i ONCOTRAIL 2017.
33. Atorgar una subvenció per concessió directa a la Fundació Esclerosi Múltiple
per a col·laborar en la campanya Mulla't per l'Esclerosi Múltiple.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
34. Suspendre el termini per dur a terme l'aprovació definitiva del projecte de
reparcel.lacio voluntària del PA-103, Equipament comercial.
35. Requerir a l'entitat Comerbal, SA, per tal que dugui a terme les esmenes
necessàries per poder tramitar i aprovar el projecte d'urbanització del PA- 78 Palau.
36. Obra núm 20170219
Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús d'oficina a
dos habitatges a Gran Via Jaume I, 28, 2n 1a.
37. Obra núm 20161672
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge al carrer Rutlla,
124 2n
Pressupost: 152.500,00 euros Impost ICIO: 5.947,50 euros
38. Obra núm 20151033
Atorgar llicència d'obres a la societat Airborne Composites, SL per a
adequació interior d'edifici per a centre de recerca i investigació de materials
aeronàutics al carrer Pic de Peguera, 9.
Pressupost: 79.314,52 euros Impost ICIO: 3.093,27 euros
39. Obra núm 11169
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Arcadi Pla, SA per
construcció d'edifici plurifamiliar al carrer Santiago, 41.
40. Obra núm 11427
Atorgar pròrroga de llicència d'obres atorgada per a rehabilitació d'edifici antic
Banc d'Espanya per a hotel a plaça Marquès de Camps, 13.
41. Obra núm 20170670
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Camp d'Or, 81.
Pressupost: 9.500,00 euros Impost ICIO: 370,50 euros.
42. Obra núm 20170436
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge al carrer
Enderrocades, 16, bxs.
Pressupost: 71.751,20 euros Impost ICIO: 2.798,30 euros.
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43. Obra núm 20170226
Atorgar llicència d'obres a la societat Prohabitat Bac de Roda, SL per a
enderroc d'edficiació entre mitgeres al carrer Sant Joan Baptista la Salle, 5.
Pressupost: 20.037,61 euros Impost ICIO: 781,47 euros
44. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de caducitat de la
llicència d'obres per a rehabilitació d'edifici antic Banc d'Espanya a plaça
Marquès de Camps, 13.
45. Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de caducitat de la
llicència d'obres atorgada per a construcció d'edifici plurifamiliar al carrer
Santiago 11.
46. Atorgar llicència municipal ambiental relativa a una activitat de centre de
recerca i investigació de materials aeronàutics situada al carrer Pic de
Peguera, 9.
47. Atorgar llicència municipal ambiental relativa a una activitat de bugaderia
industrial situada al carrer Pedret, 87.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

48. Aprovar els preus públics de material de marxandatge de Girona de l'Oficina
Municipal de Turisme (imants).
49. Aprovar el preu públic de material de marxandatge de Girona de l'Oficina
Municipal de Turisme (alfombreta ordinador).
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
50. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma de les plantes
1a i 2a de la finca situada a l'avinguda Sant Francesc, 29).
51. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la
coberta i façana de la finca situada al carrer Ferran Agulló, 7).
52. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reparació de les
façanes de la finca situada al carrer Muntanya, 41).
53. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la
façana de l'edifici situat al carrer Narcís Blanch i Illa 32) .
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 22 de juny de 2017

