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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2018000029

Data : 13 de juliol de 2018
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 6 de juliol d'enguany
(expedient núm. 2018027008).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Aprovar el conveni de col·laboració per a l'edició del llibre "Pere Cerezo. Entre
Girona i l'Argentina".
A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
2. Atorgar subvencions per a l'organització de les festes majors de barri 2018.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
3. Convocar procés selectiu pel nomenament d'un/a funcionari/a interí per
programes, de l'escala d'administració especial, tècnica superior- psicòleg/a
per l'execució del programa de Mesures Alternatives.
4. Aprovar el padró fiscal de l'Impost sobre activitats econòmiques 2018.
5. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (47-018M).
6. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de reclamació formulada
per caiguda a la via pública (49-018M).
7. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
danys per crema de contenidors (8-017A).
8. Desestimar la petició d'indemnització derivada de reclamació formulada per
caiguda circulant amb bicicleta (35-017A).
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9. Iniciar i aprovar l'expedient, aprovar el plec de clàusules dels serveis de
l'espectacle CLÚSTER de Playmodes Studio, SL, el dia 8 de setembre de
2018 al Parc Central, darrera Estació jove de Girona, en el marc de la
programació de Temps d'Art de l'any 2018.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME
I OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada
Desenvolupament Local , Turisme i Ocupació

de

Promoció

Econòmica,

10. Establir l'annex 3 del conveni de col·laboració entre Werkhaus, SL SCS
(Bauhaus) i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp.
30P-15-2017.
11. Establir un conveni de col·laboració entre Tina Neteges, SL i l'Ajuntament de
Girona per a la contractació de persones amb especials dificultats d'inserció,
amb la finalitat de fomentar i desenvolupar l'economia i l'ocupació, en el marc
del Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua 2018.
12. Establir un conveni de col·laboració entre Centre d'Estètica Alexandra, SL i
l'Ajuntament de Girona per a la contractació de persones amb especials
dificultats d'inserció, amb la finalitat de fomentar i desenvolupar l'economia i
l'ocupació, en el marc del Pla de Mesures Ocupacionals Girona Actua 2018.
13. Establir un conveni de col·laboració entre X. M. E i l'Ajuntament de Girona per
a la contractació de persones amb especials dificultats d'inserció, amb la
finalitat de fomentar i desenvolupar l'economia i l'ocupació, en el marc del Pla
de Mesures Ocupacionals Girona Actua 2018.
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
14. Obra núm 20181019
Atorgar llicència d'obres a la societat La Mundeta 1918, SL per a redistribució
interior de dos habitatges al carrer Peixeteries Velles, 7, B 2n 2a i 2n 3a
Pressupost: 54.651,63 euros Impost ICIO: 2.180,60 euros
15. Atorgar la llicència per a activitat recreativa de caràcter extraordinari per a la
celebració del festival musical "Tempo sota les Estrelles" que es realitzarà del
19 de juliol de 2018 al 12 d'agost de 2018 a la plaça dels Jurats i al passeig
Arqueològic de Girona.
ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
16. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació de Mares i Pares
d'Alumnes del Centre d'Educació Especial de Palau per a la realització d'un
casal d'estiu.
17. Aprovar un pacte addicional al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Girona i UNI Girona Club de Bàsquet.
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18. Resoldre la convocatòria de subvencions a projectes d'entitats de lleure i
entitats juvenils per a l'any 2018.
19. Concedir a l'Associació Cultural La Volta, una subvenció per a la realització
d'un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit del
barri de Sant Narcís i durant el període 2018-2020.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior
20. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació de la
façana de la finca situada a l'avinguda Lluís Pericot 19).
21. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma parcial de
l'estructura, la coberta i adequació interior dels habitatges de la finca situat al
carrer Ballesteries 33).
ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta de l'alcaldessa
22. Aprovar els preus públics de la 14a edició de la Cursa de Sant Silvestre i la 9a
edició de la Mini Sant Silvestre 2018.
23. Aprovar els preus públics de les Activitats Fisicoesportives pel curs 2018-2019.
24. Aprovar els preus públics del projecte d'Activitats Aquàtiques i el Programa
Natació Escolar pel curs 2018 - 2019.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 12 de juliol de 2018

