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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2018000013

Data : 23 de març de 2018
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 16 de març d'enguany
(expedient núm. 2018010121).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Modificar la data del vigència del conveni de col·laboració establert amb
l'Associació en Positiu.
A proposta del regidor delegat de Joventut
2. Aprovar els llindars econòmics del sistema de pagament per trams de renda
del programa municipal de casals d'estiu 2018
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta de la regidora delegada de Salut Pública i Seguretat en el treball
3. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Institut
d'Assistència Sanitaria (IAS) per a 2018.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
4. Desestimar el recurs d'alçada interposat per l'aspirant Sr. Joan Pau Sánchez
Ariño contra l'acte del tribunal qualificador de data 18 de desembre de 2017 de
resolució del procés selectiu
5. Aprovar les bases del procés selectiu per a la creació de borsa de treball de
tècnics orientadors juvenils
6. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per danys a vehicle (12-018A)
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7. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (13-018A)
8. Aprovar la modificació del contracte dels serveis de consergeria i auxiliars de
recepció a les instal·lacions esportives municipals.
9. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació del subministrament, instal·lació i
desmuntatge d'enllumenat ornamental nadalenc 2017 a la ciutat de Girona.
10. Fixar data per per dur a terme l'acte de recepció formal de les obres
d'urbanització de la pujada al carrer Punta del Pi i entorn.
11. Adjudicar la contractació del servei de recollida i manteniment dels animals de
companyia del municipi de Girona
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

12. Renovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
de Comerciants de la Plaça Mercat de Girona per a l'exercici 2018
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
13. Obra núm 20180082
Atorgar llicència d'obres a la societat Ciutat Europea MCH, SL per a adequació
interior de local per a activitat de bar restaurant i venda de menjars elaborats
al carrer Ibèria, 11 bxs.
Pressupost: 48.403,63 euros Impost ICIO: 1.931,30 euros
14. Obra núm 20180288
Atorgar llicència d'obres a la societat Roig Construcciones y Servicios, SL per
a agrupació, reforma i canvi d'ús de quatre entitats a un habitatge al carrer
Nou, 8, 3r 1-1.
Pressupost: 83.612,99 euros Impost ICIO: 3.336,16 euros
15. Obra núm 20180286
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Edifici Berenguer
Carnicer, 2 per a rehabilitació de façanes al carrer Berenguer Carnicer, 2.
Pressupost: 75.908,94 euros Impost ICIO: 3.028,77 euros
16. Obra núm 20180234
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local a habitatge a ronda
Ferran Puig, 4 4t 1a.
Pressupost: 35.942,45 euros Impost ICIO: 1.434,10 euros
17. Obra núm 20180289
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Nou, 12 2n
1a.
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Pressupost: 65.560,96 euros Impost ICIO: 2.615,88 euros
18. Obra núm 20171197
Atorgar llicència d'obres a la societat Promotora Ysla&Böen Segle XXI, SL per
a construcció d'edifici per a 5 habitatges i 3 places d'aparcament al carrer
Cardenal Margarit, 13.
Pressupost: 438.547,93 euros Impost ICIO: 17.498,06 euros
19. Denegar la sol·licitud de llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús de local
comercial a habitatge al carrer Cardenal Margarit, 10 bxs.
20. Atorgar llicència d'obres a la societat El Corte Inglés, SA per a reforma i
ampliació del centre comercial Girocentre al carrer Barcelona, 106.
Pressupost: 20.890.293,00 euros Impost ICIO: 833.522,69 euros
ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
21. Atorgar una subvenció als Amics de la Sardana Terranostra per a la
programació d'activitats sardanistes durant l'any 2018, regulada mitjançant
conveni.
22. Atorgar una subvenció a Multi-Art Produccions, SL, per a la realització del
Black Music Festival - edició 2018.
23. Atorgar una subvenció a l'Associació La Penyora Cultura, per a la realització
del Festival d'Art Independent Pepe Sales.
24. Atorgar una subvenció nominativa pel procediment de concessió directa al
Grup Enderrock Edicions, SL, per a la realització de l'acte de lliurament dels
Premis Enderrock 2018.
25. Aprovar les bases reguladores de les subvencions per a biblioteques escolars
adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 21 de març de 2018

