SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a dinou de febrer de dos mil setze.
Essent un quart i tres 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, Eduard Berloso i Ferrer, Marta Madrenas i
Mir, Glòria Plana i Yanes, Ma. Àngels Planas i Crous, Ma. Isabel Muradàs i Vázquez,
Joan Alcalà i Quiñones i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convocats, la regidora Eva Palau i Gil i el
regidor 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 12 de febrer d'enguany (expedient núm. 2016002532), 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 del regidor delegat de Joventut i Participació.
1. Aprovar el programa municipal de casals d'estiu 2016, les bases de la
convocatòria d'avantprojectes per acollir activitats d'estiu i les bases del concurs
per a l'elaboració del cartell anunciador del programa municipal de casals d'estiu
2016.
Resolució 2016000055

ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS
A proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Activitats.
2. Obra núm 20160130
Atorgar llicència d'obres per a reforma de local per a botiga amb degustació de
cafè i torrefactat artesanal al carrer Cort Reial, 5, bxs.
Pressupost: 47.193,09 euros Impost ICIO: 1.840,53 euros.
Resolució 2016000056

3. Obra núm 20151585
Atorgar llicència d'obres a Vallmajor, CB per a adequació i canvi d'ús d'oficines a
habitatge al carrer Santa Clara, 48, pr. 1.
Pressupost: 35.958,70 euros Impost ICIO: 1.402,39 euros.

Resolució 2016000057

4. Obra núm 20140126
Declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada per a reforma interior i
divisió d'habitatge en dos a plaça Bell-lloc, 4, 1r 2a.
Resolució 2016000058

ÀREA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
5. Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris prestats pel personal
municipal durant el mes de gener de 2016.
Resolució 2016000059

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat.
6. Aprovar la certificació dels treballs de recollida de residus i neteja viària
corresponent al mes de desembre de 2015 realitzats per l'empresa Serveis
Municipals de Neteja de Girona SA, per un import total de 997.461,83 € .
Resolució 2016000060

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació.
7. Aprovar la convocatòria i bases específiques per a l'atorgament de subvencions
destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit
internacional i projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, per
a l'any 2016.
Resolució 2016000061

8. Acceptar els termes de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu a l'Oficina
Municipal d'Habitatge de Girona per l'any 2016.
Resolució 2016000062

9. Acceptar els termes de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu al
programa de mediació per al lloguer social d'habitatges per a l'any 2016.
Resolució 2016000063

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

