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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000032

Data : 1 de setembre de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 28 de juliol d'enguany
(expedient núm. 2017030298).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
1. Aprovar l'import total dels incentius per a les persones joves participants en
"Programes integrals 2017 - Girona Territori Integral", exp. SOC005/16/00039
pel període comprès des del maig 2017 al març 2018.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, l'Associació
El Tirador de cervesa artesana i l'Associació de Bars i Restaurants de la Plaça
Independència i aprovar l'activitat: "Tercera Fira de la Cervesa Artesana".
3. Aprovar el conveni regulador de la subvenció econòmica per a la celebració de
les Jornades Cyberweek per la promoció tecnològica a Girona 2017, entre
l'Ajuntament de Girona i l'Associació Catalana per la Promoció Tecnològica.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
4. Convocar el procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a
encarregat/da per prestar serveis al Taller de Serralleria, adscrit a l'Àrea de
Mobilitat i Via pública.
5. Aprovar les bases de la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de treball
d'oficials per a la brigada d'Obres.
6. Convocar el procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a
encarregat/da per prestar serveis a l'Equip d'Obres, adscrit a l'Àrea de
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Mobilitat i Via pública.
7. Aprovar les bases de la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de treball
d'auxiliars pràctics.
8. Convocar procés selectiu per al nomenament interí d'un/a funcionari/a,
arquitecte tècnic, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, per
prestar serveis a l'àrea d'Urbanisme i Activitats.
9. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre la Fundació Universitat
Pompeu Fabra i l'Ajuntament de Girona.
10. Convocar procés selectiu per al nomenament interí d'un/a funcionari/a, de
l'escala d'administració general, sotsescala tècnica de gestió, per prestar
serveis per la borsa de mediació per al lloguer social d'habitatges de l'Oficina
Municipal de l'Habitatge.
11. Desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (83-016A).
12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per reclamació per danys a
vehicle (51-017A).
13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per reclamació formulada per
caiguda a la via pública (52-017A).
14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per reclamació formulada per
danys a vehicle (53-017A).
15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (54-017A).
16. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació formulada per
caiguda a la via pública (55-017A).
17. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per rec lamació formulada per
caiguda a la via pública (56-017A).
18. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per reclamació per caiguda a la
via pública (58-017A).
19. Rectificar puntualment l'acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió
del dia 10 de juny de 2016.
20. Desestimar el recurs de reposició formulat contra l'acord de la Junta de
Govern Local adoptat en sessió del dia 21 de juliol de 2017.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
21. Prorrogar el conveni amb l'Associació de Veïns Vista Alegre - Carme per a la
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utilització dels espais de l'escola annexa Joan Puigbert.
22. Atorgar la Beca Premi d' Europa.
23. Atorgar una subvenció per concessió directa al Club de Tennis Girona amb
destí a la realització de l'organització del Campionat absolut de Tennis de
Catalunya.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
24. Obra núm 20170538
Atorgar llicència d'obres a Assessoria Ribas Motje Romaguera SL per a
rehabilitació de façana al carrer Figuerola, 30
Pressupost: 45.346,00 euros Impost ICIO: 1.768,49 euros.
25. Obra núm 10001
Declarar la caducitat de llicència d'obres atorgada a Construccions Moreno
Barbera SL per a construcció de dos habitatges unifamiliars en filera al carrer
Guipúscoa, 8-10.
26. Obra núm 20170876
Denegar la sol·licitud de llicència d'obres a Parés Sabrià CB per a reforma i
canvi d'ús de local a habitatge a la Rambla Llibertat, 41, 1r.
27. Obra núm 20171010
Atorgar llicència d'obres a l'empresa Gestión Inmobiliaria ACT SL per a
reforma interior d'habitatge al carrer Nou, 6, 1r
Pressupost: 48.624,50 euros Impost ICIO: 1.896,36 euros.
28. Obra núm 20171014
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al passeig Sant Joan
Bosco, 13
Pressupost: 40.152,00 euros Impost ICIO: 1.565,93 euros.
29. Obra núm 20170747
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Carretera Barcelona,
16, per a instal·lació d'ascensor al carrer Barcelona, 16
Pressupost: 88.450,00 euros Impost ICIO: 3.449,55 euros.
30. Obra núm 20171196
Atorgar llicència d'obres a Complex Cultural i Esportiu Montessori Palau SA
per a renovació camp futbol i pistes esportives al Camí Vell de Fornells, 33
Pressupost: 250.677,84 euros Impost ICIO: 484,55 euros.
31. Obra núm 20170506
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar amb piscina
al Camí Vell de Fornells, 34
Pressupost: 359.490,28 euros Impost ICIO: 14.020,12 euros.
32. Denegar la sol.licitud de llicència d'activitat extraordinària per a espectacle
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acrobàtic amb cotxes, motos i tractors al Parc de la Devesa.
33. Establir condicions d'accés al Barri Vell.
34. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi número 42.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
35. Atorgar una subvenció a Gilestone Project SL, per a la realització del Festival
Milestone Project 2017.
36. Atorgar una subvenció per concessió directa a Produccions Fila 6 Girona, SL,
per a la realització del Festival de Jazz de Girona.
37. Resoldre la convocatòria d'ajuts a la creació artística Girona Kreas 2017.
38. Atorgar una subvenció per a biblioteques escolars obertes al barri.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

39. Aprovar els preus públics marxandatge turisme.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 30 d'agost de 2017

de

Promoció

Econòmica,

