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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017000044

Data : 17 de novembre de 2017
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 10 de novembre d'enguany
(expedient núm. 2017042443).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Acceptar la donació i la cessió de drets d'explotació del fons fílmic Francesc
Solà i Camps.
2. Establir un conveni regulador d'atorgament d'una subvenció per concessió
directa a l'Associació en Positiu, destinada a l'organització de la Jornada "La
Girona de les Solucions" 2017.
A proposta del regidor delegat de Joventut
3. Establir un conveni de col·laboració entre l'empresa Grup König i l'Ajuntament
de Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
4. Establir un conveni de col·laboració entre Playbrand, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc de Programes Integrals 2017.
A proposta del regidor delegat de Cultura
5. Establir un conveni de col·laboració entre Idària, Empresa d'Inserció Sccl. i
l'Ajuntament de Girona en el marc de Programes Integrals 2017
A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
6. Modificar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2017,
referent a les partides pressupostàries de part de la programació de Santa
Eugènia i de Palau.
7. Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a l'atorgament d'ajuts destinats a col·laborar en
el transport adaptat de la ciutat de Girona per a l'any 2017.
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A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
8. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Grandes
Almacenes FNAC SAU en el marc del programa Treball als Barris, exp. GTB080/16.
9. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa
Ingrid Ribalta Llombart (El Cafè Blau) en el marc del Programa Joves per
l'Ocupació, exp. SOC004/16/00023.
10. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Can
Juandó SL, en el marc del programa Treball als Barris, exp. GTB-080/16.
11. Concertar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i Media
Markt Girona Video-TV-Hifi-Elektro-Computer-Foto, SA, en el marc del
programa Treball als Barris, exp. GTB-080/16.
A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
12. Atorgar una subvenció, per concessió directa, a l'entitat Fundació Circus Arts
Fundation per a l'organització del Gran Circ de Nadal de Girona 2017.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
13. Interpretar la clàusula VI del plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte dels serveis per a la realització de l'estudi "Estratègia
Turística de Girona i el seu territori. Pla d'Accions per un turisme sostenible", i
del pacte IV del contracte, relatius a la durada del mateix.
14. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del subministrament,
per sistema de rènting, de tres turismes (de la mateixa marca i model), i una
furgoneta, transformats, condicionats i equipats per a ús policial.
15. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament
de dos vehicles per als serveis de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de
Girona.
16. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació mixta dels serveis de manteniment
dels sistemes de climatització i aigua sanitària en els equipaments municipals i
del subministrament de recanvis necessaris per portar-lo a terme.
17. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa d'un servei de
prevenció aliè per a la prestació dels serveis que corresponen al
desenvolupament de les disciplines preventives de Seguretat en el treball i
Medicina del treball a l'Ajuntament de Girona.
18. Rectificar l'error material observat en el plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte de serveis de recollida i manteniment dels
animals de companyia del municipi de Girona.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
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A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

19. Resoldre la sol·licitud d'ajut Aixequem Persianes presentada per K.A.P., titular
de l'activitat "Nueva Imagen Peluqueria".
20. Resoldre la sol·licitud d'ajut Aixequem Persianes presentada per L.R.P., titular
de l'activitat "Renata boutique & Nails".
21. Resoldre la sol·licitud d'ajut Aixequem Persianes presentada per L.B.V., titular
de l'activitat "Ohana Salut Integrativa".
22. Aprovar la modificació d'imports per minoració de l'ajut Aixequem Persianes
atorgat a K.G. A.B., titular de l'activitat: "Oasis", centre de perruqueria.
ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
23. Aprovar la primera addenda al conveni entre la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Girona de creació
de l’escola bressol municipal La Devesa.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
24. Requerir a l'arquitecte del projecte de reparcel•lació voluntària de la UA – 80 –
Camí Vell de Fornells, per tal de dur a terme les esmenes per poder procedir a
la seva tramitació i aprovació.
25. Obra núm 20140545
Atorgar la modificació de llicència per a reforma d'edifici per a apartaments
turístics a la societat Calderers 16, SL a rambla Llibertat, 11.
26. Obra núm 20171470
Atorgar llicència d'obres al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per a modificació del Hall en planta baixa de l'Institut Narcís Xifra a
passeig Sant Joan Bosco, 1.
Pressupost: 40.364,88 euros Impost ICIO: 1.574,23 euros
27. Rectificar l'error incorregut en l'adreça de la llicència d'obres atorgada per a
reforma i canvi d'ús d'oficina a dos habitatges a ronda Ferran Puig, 6, essent
l'adreça correcte ronda Ferran Puig, 4.
28. Obra núm 20171104
Atorgar llicència d'obres a la Inmobiliària Leroy Merlin España, SLU per a
construcció de nova edificació per a activitat comercial Leroy Merlin al carrer
Can Turon, 4.
Pressupost: 10.564.998,62 euros Impost ICIO: 412.034,95 euros.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura

Exp.: 2017043429 - C. 06.025.075

29. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, una subvenció
nominativa a Bitò Produccions SL, per a la realització del Festival Internacional
de Teatre Temporada Alta 2017.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
30. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma interior d'un
habitatge situat al carrer Barcelona 7, 2r 1a).
31. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la
façana de l'edifici situat al carrer Oviedo 12).
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
32. Aprovar els preus públics de la programació del curs 2017-2018 de l'Escola
Municipal d'Art.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 16 de novembre de 2017

