SECRETARIA GENERAL

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

A la Ciutat de Girona, a dotze 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, 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.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde 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 5 de febrer d'enguany (expedient 2016001662), 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. Rectificar l'error material en el càlcul del pressupost proposat per a la llicència
d'obres atorgada en data 22/01/2016 per a finalització de construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Puig d'Adri, 12.
Resolució 2016000049

2. Obra núm 20160061
Atorgar llicència d'obres per a construcció de piscina al carrer Ros de Palau,14B.
Pressupost: 10.600,00 euros Impost ICIO: 413,40 euros.
Resolució 2016000050

3. Obra núm 20160096
Atorgar llicència d'obres per a rehabilitació d'edifici d'habitatges al carrer
Fontanilles, 3
Pressupost: 61.047,38 euros Impost ICIO: 2.380,85 euros.
Resolució 2016000051

4. Obra núm 20140172

Autoritzar la transmissió de llicència d'obres atorgada per a ampliació de planta
segona d'habitatge existent al carrer Rutlla, 25.
Resolució 2016000052

5. Obra núm 20160040
Atorgar llicència d'obres a l'Escola Vedruna per a construcció de magatzem per a
material esportiu Vedruna a disseminat Creu de Palau, 15.
Pressupost: 10.126,00 euros Impost ICIO: 394,91 euros
Resolució 2016000053

6. Obra núm 20160004
Atorgar llicència d'obres per a dividir en dos l'habitatge situat al carrer Figuerola,
56, 5è 1a.
Pressupost: 1.350,00 euros Impost ICIO: 52,65 euros.
Resolució 2016000054

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

