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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000033

Data : 8 de setembre de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 1 de setembre d'enguany
(expedient núm. 2017031334).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Acceptar la donació del fons fotogràfic de Vicenç Martí Rotllan.
2. Aprovar l'acord amb la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, "La Caixa", per a la cessió gratuïta d'un espai per a la celebració
del I Seminari Biennal Paisatge i Imatge. La fotografia.
3. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Aules d'Extensió
Universitària per a la Gent Gran de Girona, amb destí a les activitats
programades durant el curs 2017-2018.
4. Rectificar l'error material de l'acord de Junta de Govern Local de 23 de juny de
2017 (NIF de l'Associació UdG Racing Team).
5. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la
Universitat de Girona en el camp de la creació i difusió del pensament
contemporani a través de l'activitat de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament
Contemporani.
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
6. Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i la Parròquia
de Sant Pau, del Bisbat de Girona, per a la cessió d'ús del local parroquial
situat al carrer Narcís Blanc núm. 26, de Girona, per dur a terme la prestació
del servei de Centres Oberts del barri de Palau per a adolescents, durant el
període de l'1 de setembre de 2017 al 30 de juny de 2018.
7. Prorrogar el conveni de col·laboració, signat el 28 d'octubre de 2015, entre
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l'Ajuntament de Girona i l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Narcís Sud,
per a l'ús del local de l'associació situat al carrer Valladolid núm.10, entresol,
de Girona, per al període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2017.
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
8. Establir un conveni de col·laboració entre VEGRA 400 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 l'Ajuntament de Girona i UNICORN
TMT SL en el marc del Programa Joves per l'Ocupació, exp.
SOC004/16/00023.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
10. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació de les obres generals
corresponents a la urbanització de la Frontissa de Santa Eugènia (Àmbit 1).
11. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació del subministrament de
tres turismes mitjançant sistema rènting amb opció de compra per la Policia
Municipal.
12. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació de les obres
corresponents a la renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior del
Barri Vell de Girona amb l'objecte de millorar l'eficiència energètica (fase 1).
13. Retornar la garantia definitiva relativa a la contractació de les obres
d'urbanització del carrer de Baix (Plaça de Can Ninetes), Fase 1.
14. Retornar la garantia definitiva relativa a les obres corresponents al Projecte
bàsic i executiu grada est i edifici de serveis de l'Estadi municipal de futbol de
Montilivi.
15. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre l'Escola de Gestió
Empresarial i l'Ajuntament de Girona.
16. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis d'actuació del grup
"Manel" el dia 5 de novembre de 2017, amb motiu de les fires de Sant Narcís
2017 de Girona.
17. Retornar la garantia definitiva i la garantia definitiva complementària relatives a
la contractació de les obres corresponents a la millora de la xarxa de
sanejament en baixa de la ciutat de Girona.
18. Aprovar la nova designació de tècnic per assumir la direcció d'obra i la
responsabilitat del contracte de les obres de condicionament, per a oficines
municipals, de l'edifici de la Central del Molí.
19. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament
per sistema rènting amb opció de compra d'un turisme per a l'Alcaldia, amb
càrrecs mensuals, amb un termini contractual de 48 mesos.
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20. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del subministrament,
instal·lació i desmuntatge, en règim de lloguer, de les parades de Firanadal de
la Plaça Independència 2017.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
21. Aprovar el conveni específic entre la Fundació Institut Jaume Vicens Vives de
Girona per a l'edició d'un número extraordinari de la revista Metastasi.
22. Aprovar la convocatòria per a la concessió de la subvenció Activa el teu pati
adreçada a centres educatius de Girona. Curs 2017-2018.
23. Aprovar la convocatòria per a la concessió de la subvenció Desplaçaments a
activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2017-2018.
24. Aprovar la convocatòria per a la concessió de la subvenció Activa el teu
projecte adreçada a centres educatius de Girona. Curs 2017-2018.
25. Aprovar la convocatòria per a la concessió de la subvenció Igualtat
d'oportunitats. Curs 2017-2018.
26. Aprovar la convocatòria per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona, adreçat
als centres educatius de la ciutat. Curs 2017-2018.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
27. Obra núm 20170761
Atorgar llicència d'obres a l'empresa Clínica Bofill SL per a reforma interior de
la zona d'urgències i consultes externes a la ronda Sant Antoni Maria Claret,
20
Pressupost: 144.439,00 euros Impost ICIO: 5.633,12 euros.
28. Obra núm 20170674
Atorgar llicència d'obres a Gentar España SA per a modificació de façana al
carrer Vitòria-Gazteiz 8
Pressupost: 170.183,60 euros Impost ICIO: 6.637,16 euros.
29. Obra núm 20171123
Atorgar llicència d'obres a Com. Prop. Edifici Pirineus Carrer Nou 14 / Carrer
Gròber 2 per a rehabilitació de façana al carrer Nou, 14.
Pressupost: 41.700,00 euros Impost ICIO: 1.626,30 euros
30. Obra núm 20171158
Atorgar llicència d'obres a l'empresa MR3-International Marketing Consultants
& Trading SL per a reforma interior d'habitatge a la pl. Marquès de Camps, 16,
àt. 2a
Pressupost: 56.471,21 euros Impost ICIO: 2.202,38 euros.
31. Obra núm 20171072
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Atorgar a l'empresa Elleuve Partners SLU per a segregació d'espai annex a
local a la pl. Bell·lloc, 4, bxs. 3.
32. Obra núm 20171098
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Gran Via Jaume I 72,
per a la supressió de barreres arquitectòniques en vestíbul d'edifici plurifamiliar
a la Gran Via Jaume I, 72.
Pressupost: 42.211,82 euros Impost ICIO: 1.646,26 euros
33. Obra núm 20161390
Atorgar llicència d'obres a Edificis de la Pujada Sant Feliu 3 i 5 de Girona CB,
per a ampliació de la superfície construida de l'immoble per a la creació d'una
planta soterrani a la Pujada Sant Feliu 3.
Pressupost: 31.684,53 euros Impost ICIO: 1.235,70 euros.
34. Obra núm 20171193
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Barcelona 30 per a
rehabilitació de façana al carrer Barcelona, 30.
Pressupost: 59.075,30 euros Impost ICIO: 2.303,94 euros.
35. Obra núm 20171190
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a la pujada Sant
Feliu,19, 2n 1a.
Pressupost: 41.528,18 euros Impost ICIO: 1.619,60 euros.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
36. Resoldre la convocatòria del programa d'acompanyament artístic de l'Espai
Marfà 2017.
37. Aprovar la convocatòria d'ajudes a l'enregistrament de maquetes per l'any
2017 de l'Espai Marfà.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA DE IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT
A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat
38. Aprovar la programació de les Aules d'Informàtica de la Xarxa de Centres
Cívics 2017 - 2018 i els preus públics dels cursos.
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació i Sostenibilitat
39. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017029671 per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
40. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017025239 per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
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41. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017025979 per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
42. Resoldre l'expedient sancionador núm. 2017025862 per infracció de
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 7 de setembre de 2017

