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JUNTA DE GOVERN LOCAL

2019000004

Data : 25 de gener de 2019
Hora : 09:15
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 18 de gener d'enguany
(expedient núm. 2019001007).
ASSABENTATS
CONVALIDACIONS
PROPOSTES
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Conveni de col·laboració per a l'edició d'un volum de la col·lecció "La gent de
Girona" dedicat a l'arquitectura a la ciutat de Girona.
2. Resoldre la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a activitats de rellevància per a la ciutat de
Girona per a l'any 2018.
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
3. Acceptació de l'addenda al conveni de col·laboració entre Dipsalut i
l'Ajuntament de Girona per a l'execució dels programes de salut pública del
catàleg de serveis de Dipsalut que incorpora el pla anual d'actuació de l'any
2018.
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
4. Adjudicar l'encàrrec de provisió del contracte derivat de l'acord de siestemes
informàtics de la central de compres del Consorci Català de Desenvolupament
Local i l'Associació Catalana de Municipis, relatiu al subministrament de
material informàtic amb destinació a diferents àrees de l'Ajuntament.
5. Rectificació d'error material en el Acord d'Imposició de penalitats per
incompliment per demora, imputable al contractista, del contracte de
subministrament, per sistema de rènting, de tres turismes (de la mateixa marca
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i model), transformats, condicionats i equipats per a ús policial
6. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda per a fer front al
compliment de les obligacions derivades del contracte dels serveis d'atenció
directa als joves usuaris de Els Quimics Espai Jove
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME
I OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada
Desenvolupament Local , Turisme i Ocupació

de

Promoció

Econòmica,

7. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i l'Ajuntament de Girona per
a la impartició de formació mitjançant la plataforma Aula Mentor en el marc del
Programa 30 Plus, exp. SOC028/18/00086.
8. Conveni de col·laboració entre el Centre d'Estudis Adams Barcelona, SA i
l'Ajuntament de Girona per a la impartició de formació en el marc del Programa
30 Plus, exp. SOC028/18/00086.
9. Conveni de col·laboració entre la Fundació Paco Puerto i l'Ajuntament de
Girona per a la impartició de formació en el marc del Programa 30 Plus, exp.
SOC028/18/00086.
10. Conveni de col·laboració entre Glòria Caldas Recasens (Immo-G) i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, Exp.
SOC028/18/00086.
11. Establir l'annex 2 del conveni de col·laboració entre Werkhaus, SL SCS
(Bauhaus) i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, Exp.
SOC028/18/00086.
12. Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada per a la Promoció de
l'Autoocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Girona per a la impartició de
formació en el marc del Programa 30 Plus, exp. SOC028/18/00086.
13. Conveni de col·laboració entre LD Empresa de Limpieza y Desinfección i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, Exp.
SOC028/18/00086.
14. Conveni de col·laboració entre Progust, SL i l'Ajuntament de Girona en el marc
del Programa 30 Plus, Exp. SOC028/18/00086.
15. Aprovació de les Bases Reguladores per participar a la 15a Mostra
d'aparadorisme i decoració interior "Girona, Temps de Flors" per l'any 2019
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta de l'alcaldessa
16. Suspendre l'atorgament de llicències d'edificacio i d'altres autoritzacions
municipals connexes, i aprovar inicialment el Pla Especial d'assignació d'usos
per a l'ampliació d'un nou ús en el carrer Riu Cardener 34-36 cantonada carrer
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Riera de Mus, 1.
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
17. Declarar la caducitat de la llicència urbanística per a rehabilitació i adequació
d'edifici plurifamiliar per a 6 habitatges
18. Obra núm 20181690
Atorgar llicència d'obres a la societat Blanmoto, SL per a adequació de local
per a activitat de reparació i venda de motocicletes i accessoris al carrer
Barcelona, 151-153, bxs. 1.
Pressupost: 222.996,32 euros Impost ICIO: 8.897,55 euros
19. Obra núm 20181934
Atorgar llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge a rambla
Catalunya, 4, B.
Pressupost: 68.960,42 euros Impost ICIO: 2.751,52 euros
20. Obra núm 20181930
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Salvador Ferrer
C. Maura, 7.
Pressupost: 17.435,25 euros Impost ICIO: 695,67 euros
21. Obra núm 20181798
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Força, 22,
2n 2a.
Pressupost: 63.440,00 euros Impost ICIO: 2.531,26 euros
22. Rectificar el número d'identificació fiscal que consta a l'atorgament de llicència
d'obres de data 20/04/18 per a instal·lació d'un ascensor, reforma façana i
modernització interior dels habitatges situats al carrer Cerverí, 14, a favor de la
societat Immocerverí, 14.
23. Obra núm 20181922
Atorgar llicència d'obres a la societat Asola 2010, SL per a reforma i canvi d'ús
d'oficines a quatre habitatges i una oficina a plaça Poeta Marquina, 9, 1 E, F,
G, H i J.
Pressupost: 126.404,00 euros Impost ICIO: 5.043,52 euros

24. Requerir a l'entitat Construccions Rubau SA a la presentació del projecte
d'urbanització del carrer Oriol Martorell i Codina, 32-34, amb incorporació de
les esmenes determinades per l'informe dels serveis tècnics municipals
(201805424)
25. Obra núm 20181656
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge al carrer Pirineu, 17,
bxs. 3.
Pressupost: 25.000,00 euros Impost ICIO: 997,50 euros
26. Obra núm 20171870
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Atorgar llicència d'obres a la societat Rank Catalunya, SA per a reforma interior
de nau per a sala de Bingo a carretera Santa Coloma, 77-79.
Pressupost: 333.906,00 euros Impost ICIO: 13.322,85 euros
27. Obra núm 20181878
Atorgar llicència d'obres a la societat La Mundeta 1918, SL per a reforma
interior de dos habitatges per a la creació d'un habitatge al carrer Peixateries
Velles, 7.
Pressupost: 74.112,99 euros Impost ICIO: 2.957,11 euros
28. Atorgar llicència de divisió horitzontal al carrer Cerverí, 14.
29. Estimar en part recurs de reposició interposat a la denegació de llicència per a
construcció d'edifici plurifamiliar per habitatges i hotel al carrer PIERRE VILAR.
30. Atorgar la modificació substancial de la llicència ambiental consistent en
ampliació de l'activitat de centre d'autorentat manual i automàtic de vehicles
existent a carretera Santa Coloma, 108-110, per a la incorporació d'una
estació de servei.
31. Transmissió de la llicència de taxi número 53.
ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
A proposta del regidor delegat de Cultura i Joventut
32. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Auditori-Palau de
Congressos per a l'adhesió de la Fundació a l'adjudicació que realitzarà
l'Ajuntamenta de Girona del contracte de serveis de disseny, maquetació i
seguiment de la producció de la guia impresa GironaCultura i suports digitals i
impresos complementaris.
33. Aprovar el conveni d'atorgament d'una subvenció a l'Associació La Penyora
Cultura, per a la realització del Festival d'Art Independent Pepe Sales.
34. Aprovació definitiva de les bases reguladores del programa de suport a la
creació de l'Espai Marfà
A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
35. Aprovar la convocatòria per a la subvenció de l'Impost de Béns Immobles (IBI)
per a les persones propietàries que posin a disposició de la Borsa de mediació
per al lloguer social de l'Oficina Municipal d'Habitatge el seu habitatge buit, per
a l'any 2018.
APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
36. Aprovar els preus públics per l'exercici 2019.
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PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Girona, 24 de gener de 2019

