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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2018000015

Data : 6 d'abril de 2018
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 27 de març d'enguany
(expedient núm. 2018011764).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta del regidor delegat de Joventut
1. Aprovar la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva
destinades a entitats de lleure i entitats juvenils 2018
A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
2. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Werkhaus, SL SCS
(Bauhaus) i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació
per a Joves, exp. SOC016/17/00025
3. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Consorci Girona, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-15-2017.
4. Aprovar l'annex 2 del conveni de col·laboració entre TEMPO FACILITY
SERVICES, SL i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus,
exp. 30P-15-2017.
5. Aprovar el conveni de col·laboració entre Parker-Nova Massegur, SL, i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves,
exp. SOC016/17/00025.
6. Aprovar el conveni de col·laboració entre Assessoria Laboral Imma Pol SLP i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves,
exp. SOC016/17/00025.
7. Aprovar el conveni de col·laboració entre Aluplimat SLU i l'Ajuntament de
Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
SOC016/17/00025.
A proposta del regidor delegat de la UMAT, Ciutat Intel·ligent i Relacions
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Exteriors
8. Aprovar el programa per la redacció dels estudis necessaris per a la
determinació d'un Pacte Local d'Habitatge
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà
9. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació
Naturalista de Girona
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació per
danys per accident amb motocicleta (17-018A)
11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació
formulada per danys a vehicle (15-018A)
12. Concedir el termini de 15 dies naturals per la presentació de la correspoenent
documentació per la cessió del contracte d'obres de la Marquesina.
13. Renunciar a la celebració del contracte del subministrament i instal·lació de
dos ponts grua i d'una compactadora de residus, i la contractació conjunta de
redacció de projecte executiu i execució d'obra d'ampliació de la nau del fossat
dels residus a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà.
14. Iniciar els tràmits per reclamar per danys i perjudicis ocasionats per l'empresa
JESÚS GUTIÉRREZ SIERRA, contratista del contracte de subministrament de
322 arbres per a plantar a la ciutat de Girona
15. Prorrogar els serveis de gestió del centre d'informació juvenil de L'Estació
Espai Jove, pel període d'un any a partir del 16 de maig de 2018.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora
Desenvolupament Local i Turisme

delegada

de

Promoció

Econòmica,

16. Aprovar la transmissió de titularitat parada núm. 68 dissabte al mercat de
marxants Ribes del Ter/Devesa.
17. Aprovar el registre de proveïdors de materials necessaris per a la realització
dels muntatges florals de "Girona, Temps de Flors".
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
18. Obra núm 20171195
Atorgar llicència d'obres a la societat Santa Clara Building, SL per a
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rehabilitació d'edifici per a canvi d'ús d'oficines per a onze habitatges, dos
locals i disset places d'aparcament al carrer Santa Clara, 11.
Pressupost: 2.257.280,38 euros Impost ICIO: 90.065,49 euros
19. Obra núm 20180042
Atorgar llicència d'obres a la societat Compartimento 21 BCN, SL per a
enderroc d'edificació al carrer Barcelona, 44-46.
Pressupost: 71.844,41 euros Impost ICIO: 2.866,59 euros
20. Obra núm 20180344
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Narcís Roca i
Farreras, 30.
Pressupost: 9.570,00 euros Impost ICIO: 381,84 euros
21. Obra núm 20161103
Atorgar la modificació de llicència per a construcció de dues naus industrials
destinades a magatzem, oficines i taller a la societat Finvergrup Girona, SL al
carrer Can Pau Birol, 10.
Pressupost: 824.133,24 euros Impost ICIO: 32.882,92 euros
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
22. Modificar les bonificacions i exempcions en les tarifes del transport públic de
Girona.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 5 d'abril de 2018

