SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA CINC DE
FEBRER DE DOS MIL SETZE

A la Ciutat de Girona, a cinc de febrer de dos mil setze.
Essent un quart i nou minuts de deu del matí a la Casa Consistorial, es constitueix la
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona per celebrar sessió ordinària i en
primera convocatòria, sota la presidència de l'alcalde Albert Ballesta i Tura, i trobantse presents les tinentes i tinents d'alcalde, Ma. Isabel Muradàs i Vázquez, Marta
Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Ma. Àngels Planas i Crous, Eduard Berloso i
Ferrer i Joan Alcalà i Quiñones.
Hi assisteixen també, per haver estat convocats, els regidors i regidora Carles Ribas i
Gironès, Eva Palau i Gil i Cristobal Sánchez i Torreblanca.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. Es troba present
l'interventor Carles Merino Pons.
Comprovada l'existència de quòrum necessari per a la constitució de la Junta de
Govern Local, el senyor president dóna per obert l'acte i es procedeix a tractar els
punts de l'ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 29 de gener d'enguany (expedient 2016001093) del qual s'ha
tramès còpia a tots els regidors membres de la Junta de Govern Local. Per
unanimitat, queda aprovat com a acta de l'esmentada sessió.
2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA DE CIUTADANIA
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.
1. Prorrogar el conveni de col·laboració amb el Grup Excursionista i Esportiu Gironí
(GEiEG), en matèria de suport en el desenvolupament i la promoció de la
pràctica esportiva a la ciutat.
Resolució 2016000041

2. Establir un conveni de col·laboració amb la "Volta" Ciclista a Catalunya A.E., per
a l'acolliment de la sortida de la 3a. etapa de la 96a. "Volta ciclista a Catalunya"
el dimecres 23 de març de 2016.
Resolució 2016000042

ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS
A proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Activitats.
3. Obra núm 20151563
Atorgar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris Joan Maragall, 33 per a
rehabilitació de façana posterior i pati interior al carrer Joan Maragall, 33.
Pressupost: 55.760,87 euros Impost ICIO: 2.174,67 euros
Resolució 2016000043

4. Obra núm 20160028
Atorgar llicència d'obres a la societat Inversiones y Negocios Hermanos Silva, SL
per a reforma de local per a bar-restaurant a pda. Pont de Pedra, 1, bxs.
Pressupost: 93.152,55 euros Impost ICIO: 3.632,95 euros
Resolució 2016000044

5. Obra núm 20160068
Atorgar llicència d'obres a la societat Moxealjo 2007, SL per a reforma interior
d'habitatge al carrer Nou, 20, 4t 2a.
Pressupost: 40.391,20 euros Impost ICIO: 1.575,26 euros
Resolució 2016000045

6. Obra núm 20160087
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Mas Catofa, 39,
bxs.
Pressupost: 8.720,50 euros Impost ICIO: 340,10 euros
Resolució 2016000046

ÀREA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
7. Desistir del recurs contenciós administratiu núm. 850/2015, interposat per
l'Ajuntament de Girona davant del TSJ de Madrid, contra la Resolució de la
Secretaria General de Coordinació autonòmica i local, del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, de data 17 de juliol de 2015, que estableix la
liquidació definitiva de la participació de l'Ajuntament de Girona en els tributs de
l'Estat corresponent a l'exercici 2013.
Resolució 2016000047

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat.
8. Aprovar la certificació dels treballs de recollida de residus i neteja viària
corresponent al mes de novembre de 2015 per l'empresa Serveis Municipals de
Neteja de Girona SA.
Resolució 2016000048

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos
quart de deu del matí.

