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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000040

Data : 20 d'octubre de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 13 d'octubre d'enguany
(expedient núm. 2017038615).
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 la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a
persones titulars de famílies monoparentals de Girona, subjectes passius de
l'impost sobre béns immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual.
2. Establir un conveni de col·laboració entre l'empresa Rosa Rios Llorens i
l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
3. Establir un conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Astres i
l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
A proposta del regidor delegat d'Ocupació
4. Concertar un conveni de col·laboració entre ADAD-L'Encant, SLU (Roba
Amiga) 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.
5. Concertar un conveni de col·laboració entre Diastec Model, 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.
6. Concertar un conveni de col·laboració entre Kiabi España KSCE, 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.
7. Concertar un conveni de col·laboració entre Toys Patrimonial, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc de formació d'oferta adreçades
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prioritàriament a persones treballadores desocupades, FOAP 2016, exp.
16/FOAP/315/0144354.
8. Concertar un conveni de col·laboració entre Sport Zone España, S.A. 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.
9. Concertar un conveni de col·laboració entre Calçats Giralt S.A, 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.
10. Concertar un conveni de col·laboració entre Werkhaus, SL SCS, 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 D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
11. Resoldre l'expedient disciplinari incoat a un treballador municipal.
12. Retornar la garantia definitiva constituïda per l'empresa SAGE AYTOS, SLU,
en el marc del contracte pels serveis d'implantació de la gestió integral del
patrimoni amb l'aplicació informàtica GPA.
13. Abonar a "SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. (GRUPO
SIFU)", l'import del 5% de les facturacions corresponents al quatrimestre març
- juny 2017.
14. Adjudicar la contractació de l'actuació del grup "MANEL" el dia 5 de novembre
amb motiu de les Fires de Sant Narcís 2017.
15. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament
de l'ampliació dels sistemes tallafocs perimetrals de l'ajuntament i serveis de
gestió.
16. Aprovar la revisió d'IPC de la contractació dels serveis de teleassistència
domiciliària per a persones majors de 64 anys i persones dependents que
visquin soles a la ciutat de Girona.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
17. Aprovar la convocatòria de sol.licitud de subvencions adreçades als clubs i
entitats esportives de la ciutat per al desenvolupament de les seves activitats
ordinàries. (2017-2018).
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA

Exp.: 2017039624 - C. 06.025.075

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
18. Obra núm 20160143
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge
plurifamiliar al carrer Montseny, 22.
19. Obra núm 20161055
Atorgar a la Comunitat de Propietaris Rutlla 37, 37B, 39 pròrroga de llicència
d'obres de reparació de patologies en façanes i cobertes al carrer Rutlla, 37.
20. Obra núm 20171402
Atorgar llicència d'obres a la societat Pdepa Bakery Franquicia, SL per a
reforma de local per a bar amb pastisseria a ronda Sant Antoni Maria Claret,
45, bxs.
Pressupost: 66.014,71 euros Impost ICIO: 2.574,57 euros.
21. Obra núm 20150961
Atorgar a la societat Gonzalez-Huix Miró, SL pròrroga de llicència d'obres per
a rehabilitació integral de dos immoble per a creació de tres habitatges i un
local a pujada Rei Marti, 5.
22. Rehabilitar la llicència urbanística núm. 30889 i atorgar la pròrroga per a
l'acabament de les obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a ronda
Peius Pascual i Carbó, 1.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
23. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "Fotografiar Girona (I). Creació,
tècnica i memòria".
24. Aprovar el preu públic per a la venda del llibre "Anar a Fires. Mirades creuades
(I)" i de l'estoig de quaderns fotogràfics "Col·lecció de fotografia
contemporània 2004-2016".
A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
25. Aprovar el preu públic del tiquet del V sopar popular Fires de Sant Narcís
2017.
26. Aprovar el preu públic per participar al VI Campionat de Botifarra Fires de Sant
Narcís 2017.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
27. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la
façana de l'edifici situat a la gran via Jaume I 29-35).
28. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la
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façana de l'edifici situat al carrer Riu Onyar 11).
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
29. Aprovar els preus públics per la programació d'activitats de tardor de l'Espai
Marfà setembre - desembre 2017.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 18 d'octubre de 2017

