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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2018000002

Data : 12 de gener de 2018
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 5 de gener d'enguany
(expedient núm. 2017049585).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
1. Resoldre la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva destinades a ajuts per col·laborar en el transport
adaptat de la ciutat de Girona per a l'any 2017.
A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
2. Establir un conveni de col·laboració entre Quoinvestments Girona, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

3. Establir un conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona en el marc
del Programa UBICAT, exp. UBI-18-2017.
4. Establir un conveni de col·laboració entre Creantum, SL i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
5. Establir un conveni de formació entre la Fundació Privada per a la Promoció
de l'Autoocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Girona en el marc del
Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017
A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
6. Establir un conveni de col·laboració entre Clínica BKAD Dental, SLP i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR

Exp.: 2018000159 - C. 06.025.075

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
7. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres de reforma de la tanca i
l'accés al camp d'esports de Germans Sàbat.
8. Aprovar la certificació final d'obres d'ampliació de la vorera del c/ Sant Gregori
a l'alçada del número 89.
9. Adjudicar la contractació dels LOTS 1, 2, 3 i 4 dels serveis de desplegament
del programa de Centres Oberts o serveis d'intervenció socioeducativa
d'atenció diürna als diferents sectors de la ciutat de Girona.
10. Prorrogar el contracte dels serveis de telecomunicacions (veu i dades) de
l'Ajuntament de Girona, pel període d'un any a partir del dia 16 de gener de
2018.
11. Adjudicar el contracte de subministrament per a l'adquisició d'un camió de
menys de 3.500 kg equipat amb bolquet (camió bolcador) i grua derivat de
l'acord marc pel subministrament de maquinària tècnica i elements de
transport subscrit pel CCDL i l'ACM (Exp. 2014.06)
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

12. Autoritzar el traspàs de la parada composta pels llocs 10 i 11 del Mercat
Municipal d'Abastaments.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
13. Obra núm 20170320
Atorgar llicència d'obres a la societat Prohabitat Bac de Roda, SL per a
construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de dues plantes soterrani,
planta baixa i 6 plnates pis per a 10 habitatges i 14 aparcaments al carrer Sant
Joan Baptista la Salle, 5.
Pressupost: 1.387.851,71 euros Impost ICIO: 55.375,28 euros.
14. Obra núm 20170497
Atorgar llicència d'obres a la societat Promocions Sitja, SL per a finalització
d'edifici al carrer Vesuvi, 13.
Pressupost: 270.170,25 euros Impost ICIO: 10.779,79 euros.
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
15. Aprovar els pactes del conveni de col.laboració amb Associació Cultural
Côchlea per al desenvolupament d'activitat en l'àmbit de les arts visuals durant
el 2017 en el marc de la subvenció concedida per la Generalitat per al
programa d'arts visuals del Bòlit i projectes vinculats l'any 2017.
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APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
16. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reparació de la
coberta de la finca situada a la plaça Sant Josep 5).
17. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de les
façanes de la finca situada al carrer Figuerola, 30).
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 10 de gener de 2018

