SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-SIS
DE FEBRER DE DOS MIL SETZE

A la Ciutat de Girona, a vint-i-sis de febrer de dos mil setze.
Essent un quart i cinc 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, 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.
Excusen la seva absència les tinentes d'alcalde Ma. Àngels Planas i Crous i Ma.
Isabel Muradàs i Vázquez.
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 19 de febrer d'enguany (expedient núm. 2016003345), 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 D'URBANISME I ACTIVITATS
A proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Activitats.
1. Obra núm 20151310
Atorgar llicència d'obres a Edificis de la Pujada Sant Feliu 3 i 5 de Girona, CB per
a rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres a pujada Sant Feliu, 3.
Pressupost: 251.468,02 euros Impost ICIO: 9.807,25 euros.
Resolució 2016000064

2. Obra núm 20160006
Atorgar llicència de legalització de canvi d'ús d'un habitatge al carrer Cerverí, 2,
1r 2a
Pressupost: 15.429,00 euros Impost ICIO: 601,73 euros.
Resolució 2016000065

3. Obra núm 20160100
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge i traster al carrer
Ferran Agulló i Vidal, 3, 3r 1a.
Pressupost: 49.839,02 euros Impost ICIO: 1.943,72 euros.
Resolució 2016000066

4. Obra núm 20160117
Atorgar llicència d'obres a la societat Aresta Estudi d'Arquitectura i Urbanisme,
SL per a reforma interior d'habitatge a pujada Catedral, 10, 1r 3a
Pressupost: 41.489,14 euros Impost ICIO: 1.618,08 euros.
Resolució 2016000067

5. Obra núm 20150931
Atorgar pròrroga de llicència d'obres a la societat Nova Ruixat, SA per a reforma
interior d'habitatge existent al carrer Ferran Agulló i Vidal, 3, 2n 4a.
Resolució 2016000068

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.
6. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci de
la Costa Brava relatiu a l'estat de situació i fiabilitat del cost real del tractament
de l'aigua.
Resolució 2016000069

7. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació conjunta d'elaboració de projecte i
execució de les obres d'enderroc parcial de la xemeneia de formigó fora de
servei de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà.
Resolució 2016000070

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
A proposta de la regidora delegada d'Ocupació, Empresa i Comerç.
8. Establir un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l'Ajuntament de Girona, en el marc del Programa Treball i Formació, exp.
2015/PANP/SPO/0073.
Resolució 2016000071

9. Verificar la justificació econòmica corresponent a la subvenció destinada a la
contractació de persones en situació d'atur en el marc del programa Girona
Actua presentada per l'empresa "Conills de l'Empordà, SL".
Resolució 2016000072

10. Establir un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Girona, en el marc del Programa Treball i Formació, exp.
2015/PANP/SPO/0073.
Resolució 2016000073

11. Verificar la justificació econòmica corresponent a la subvenció destinada a la
contractació de persones en situació d'atur en el marc del programa Girona
Actua presentada per l'empresa "Finques Trepat Fonalleras, SL".
Resolució 2016000074

12. Establir un conveni de col·laboració entre Global Alimentaria Catalana, SL i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000075

13. Establir un conveni de col·laboració entre el senyor Justo Quintana Belmonte i
l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa Fem Ocupació per a Joves, exp.
FOJ/40/2015.
Resolució 2016000076

14. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació per la promoció de la moda
gironina (AGIMOD) i l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2016000077

ÀREA DE SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
15. Aprovar definitivament el projecte de carril bicicleta dels carrers Pedret i Sant
Joan Bosco des dels jardins de Pedret fins al carrer Ramon Llull.
Resolució 2016000078

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

