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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2018000036

Data : 5 d'octubre de 2018
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 28 de setembre d'enguany
(expedient núm. 2018036873).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Aprovar la convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola, de recerca
sobre la història del periodisme a les comarques gironines, 2018-2019.
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 per la contractació laboral temporal d'un/a Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de Desenvolupament de
Projectes Europeus per al foment de l'activitat econòmica, supeditat a
l'atorgament d'una subvenció destinada al programa d'AODL per a l'any 2018.
4. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de Promoció de la ciutat i impuls
de sectors emergents per a la creació d'ocupació, supeditat a l'atorgament
d'una subvenció destinada al programa d'AODL per a l'any 2018.
5. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de l'Observatori del mercat de
treball, del comerç i del turisme, supeditat a l'atorgament d'una subvenció
destinada al programa d'AODL per a l'any 2018.
6. Convocar procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de Rehabilitació intel·ligent i
sostenible en l'edificació, supeditat a l'atorgament d'una subvenció destinada

Exp.: 2018037768 - C. 06.025.075

al programa d'AODL per a l'any 2018.
7. Aprovació de les bases específiques del procés selectiu per la contractació
laboral indefinida d'un/a tècnic/a superior, per prestar serveis a la secció de
Centres Cívics, inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2018, promoció
interna.
8. Aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la segona
ampliació de la borsa de treball d'Oficials de Serralleria.
9. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per danys a vehicle (74-018A).
10. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (76018M).
11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per danys a vehicle (77-018M).
12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (88018M).
13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial per danys a una tanca (81018M).
14. Adjudicar el contracte del servei de manteniment del programari de Cran
Pandora.
15. Iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació de les obres de reforma de la
cruïlla dels carrers Reggio Emilia- Cardener.
16. Retornar la garantia definitva constituïda per a fer front a les obligacions
derivades de la contractació conjunta d'elaboració de projecte executiu i
execució de les obres d'enderroc de la xemeneia de formigó fora de servei de
la planta de valorització energètica de residus de Campdorà.
17. Iniciar els tràmits per a la imposició de penalitats per compliment defectuós de
la prestació objecte del contracte, imputable al contractista, dels serveis
postals de l'Ajuntament de Girona.
18. Iniciar els tràmits per a la imposició de penalitats per demora en l'execució de
la prestació contractual del contracte de subministrament de tres turismes (de
la mateixa marca i model), transformats, condicionats i equipats per a ús
policial.
19. Prorrogar el contracte del subministrament de combustible i serveis
addicionals per a vehicles i maquinaria de l'Ajuntament de Girona, pel període
d'un any a partir del dia 6 d'octubre de 2018.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME
I OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada
Desenvolupament Local , Turisme i Ocupació

de

Promoció

Econòmica,
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20. Establir un conveni de col·laboració entre Adad l'Encant Girona, 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.
21. Establir un conveni de col·laboració entre Finques Trepat Fonalleras, 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.
22. Establir un conveni de col·laboració entre Airborne Composites, 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.
23. Donar de baixa definitiva la titularitat de lloc fix del mercat de marxants de
dijous a Can Gibert del Pla.
24. Aprovar la convocatòria d'ajuts 2018 de la subvenció en règim de concurrència
competitiva per finançar iniciatives d'associacions per la promoció de les
tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona.
25. Resoldre la sol·licitud d'ajuts Aixequem Persianes presentada per la Sra.
N.E.G.F., titular de l'activitat de pastisseria creativa: "I sweet you".
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
26. Aprovar inicialment el projecte de reforma de la urbanitzacio del carrer Riu
Freser, entre els carrers Santiago i Sant Isidre.
27. Aprovar definitivament el projecte de les obres de millora de la pavimentació
de diversos carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2018 (Fase II).
28. Obra núm 20180131
Atorgar llicència d'obres a la societat Leroy Merlin España, SLU per a
adequació interior de local per a Garden Centre Comercial al carrer Astúries,
61.
Pressupost: 372.445,80 euros Impost ICIO: 14.860,59 euros
29. Obra núm 20171874
Atorgar llicència d'obres per a reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge al
carrer Agudes, 36, entl. A.
Pressupost: 23.233,00 euros Impost ICIO: 927,00 euros
30. Obra núm 20171030
Denegar la modificació de llicència sol·licitada a la societat Corp Great
Agreement, SL al carrer Joan Maragall, 29.
31. Obra núm 20170733
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Bernat

Exp.: 2018037768 - C. 06.025.075

Boades, 32-34 Porvenir, 6-8 per a rehabilitació de façana al carrer Bernat
Boades, 32-34.
32. Obra núm 20171188
Rectificar la llicència de segregació 20171188 en relació a les finques del
carrer Canonge Dorca, 26.
33. Obra núm 20180892
Atorgar llicència d'obres a Hospital Universitari de Girona dr. Josep Trueta per
a reforma interior parcial de cuina i office de l'edifici Hospital dr. Josep Trueta
a l'avinguda França, 60.
Pressupost: 99.804,01 euros Impost ICIO: 3.982,18 euros
34. Obra núm 20170470
Atorgar pròrroga de llicència d'obres per a construcció de piscina al passatge
Ricard Giralt i Casadesús, 35.
35. Obra núm 20181034
Atorgar llicència d'obres a la societat Sud Est, SL per a reforma interior de dos
habitatges a pujada Sant Domènec, 3.
Pressupost: 349.829,90 euros Impost ICIO: 13.958,21 euros
36. Obra núm 20181040
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació i canvi d'ús per a tres habitatges a
l'avinguda Sant Francesc, 7 pr. 1a.
Pressupost: 109.550,20 euros Impost ICIO: 4.371,05 euros
37. Obra núm 20180921
Atorgar llicència d'obres a la societat Ompaica 1987, SL per a construcció de
garatge al carrer Josep Ametller i Viñas, 21.
Pressupost: 20.750,00 euros Impost ICIO: 827,93 euros
38. Obra núm 20180598
Atorgar modificació de llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a
Gran Via Jaume I, 60 4t 2a.
Pressupost: 37.961,49 euros Impost ICIO: 1.514,66 euros
39. Obra núm 20181343
Atorgar llicència d'obres per a reforma amb afectació estructural i canvi d'ús
d'oficina a habitatge al carrer Nou, 8, 2n 2a.
Pressupost: 44.277,53 euros Impost ICIO: 1.766,67 euros
40. Obra núm 20181439
Atorgar llicència d'obres per a reforma d'habitatge al carrer Torre de Sant
Daniel, 20.
Pressupost: 73.695,16 euros Impost ICIO: 2.940,44 euros
41. Obra núm 20181359
Atorgar llicència d'obres a la societat Plaça del Vi 7, SL per a reforma de local
per a ampliació de bar restaurant a plaça del Vi, 8, bxs. 1.
Pressupost: 109.493,14 euros Impost ICIO: 4.368,78 euros
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42. Obra núm 20181348
Atorgar llicència d'obres a la societat Zenit Houses, SL per a reforma de planta
baixa i planta soterrani al carrer Nou, 33 bxs. 1.
Pressupost: 268.720,00 euros Impost ICIO: 10.721,93 euros
43. Obra núm 20171140
Atorgar la modificació de llicència d'obres a la societat Hors Categorie, SL per
a adequació de local per a bar restaurant al carrer Perill, 3.
44. Obra núm 20180834
Atorgar llicència d'obres a la societat Hapromsa Príncep 4, SL per a enderroc
d'estructura i fonamentació al carrer Riu Freser, 2.
Pressupost: 1.468,16 euros Impost ICIO: 58,58 euros
45. Obra núm 20180860
Atorgar llicència d'obres a la societat Giroquiben, SL per a adequació interior
de local per a obrador a passeig Sant Joan Bosco, 35, bxs. 1.
Pressupost: 53.332,02 euros Impost ICIO: 2.127,95 euros
46. Obra núm 20181271
Atorgar llicència d'obres a la societat Gestion de Servicios Tarres, SLU per a
divisió d'un local en dos locals a passatge Farinera Teixidor, 1, bxs. 1.
47. Atorgar la llicència per a activitat recreativa de caràcter extraordinari per a
l'esdeveniment anomenat "DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL" que se
celebrarà el dissabte 6 d'octubre de 2018 a la plaça Salvador Espriu i al Parc
de Vista Alegre.
ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
48. Atorgar, mitjançant procediment de concessió directa, la subvenció a la
Fundació Festival de Cinema de Girona per a la realització del Festival de
Cinema de Girona - edició 2018.
49. Renovar, en els mateixos termes i per a la temporada 2018/2019, el conveni
de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Girona i el Teatre Nacional de
Catalunya, SA.
50. Renovar, en els mateixos termes i per a la temporada 2018/2019, el conveni
de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació Gran
Teatre del Liceu.
51. Establir un conveni de col·laboració amb amb CIMALSA, Centres Logístics de
Catalunya per al desenvolupament del projecte "Rius de llibres".
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de la regidora delegada de Dinamització del Territori
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52. Aprovar el preu públic del sopar popular Fires de Sant Narcís.
53. Aprovar el preu públic per participar al Campionat de botifarra Fires de Sant
Narcís.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la presidenta delegada de la Comissió Informativa d'Hisenda i
Règim Interior
54. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (manteniment de les
façanes de la finca situada al carrer Riu Ser 9).
ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
55. Aprovar els tallers de manteniment de la memòria a la xarxa de centres cívics
de Girona adreçats a la gent gran de la ciutat.
56. Aprovar els preus públics de les Aules d'Informàtica de la Xarxa de Centres
Cívics 2018 - 2019.
PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 3 d'octubre de 2018

