SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
DATA SET DE MARÇ DE DOS MIL DISSET

A la Ciutat de Girona, a set de març de dos mil disset.
Essent tres quarts i set minuts de deu del matí a la Casa Consistorial, es constitueix
la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona per celebrar sessió
extraordinària urgent en primera convocatòria, sota la presidència de l'alcaldessa
presidenta Marta Madrenas i Mir, i trobant-se presents els tinents i tinentes d'alcalde
Eduard Berloso i Ferrer, Ma. Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i Vázquez i Joan
Alcalà i Quiñones.
Excusen la seva absència els tinents i tinentes d'alcalde Sílvia Paneque i Sureda,
Glòria Plana i Yanes i Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Narcís Sastre i Fulcarà i Joaquim Rodríguez i Vidal.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. Es troba present
l'interventor Carlos Merino i Pons.
Comprovada l'existència de quòrum necessari per a la constitució de la Junta de
Govern Local, qui presideix dóna per obert l'acte i es procedeix a tractar els punts de
l'ordre del dia.

1. Pronunciament de la Junta de Govern Local sobre la urgència.
Pren la paraula el senyor Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat d'Urbanisme,
Activitats, Mobilitat i Via Pública, qui manifesta que atès que la documentació del
projecte de reparcel.lació, un cop solventades les esmenes necessàries, ha estat
informada favorablement tant des del punt de vista tècnic com jurídic, d'acord amb
l'interés públic de l'equipament sanitari que es pretén instal.lar, es considera justificat
declarar d'urgència l'aprovació inicial del projecte de reparcel.lació, tot tenint en
compte els terminis establerts en el planejament per a l'execució de la urbanització.
S'aprova per unanimitat.
2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.
2. Aprovar inicialment el projecte de reparcel•lació del PAU 116 c/ Barcelona –
Avellaneda – Clínica, delimitat per la modificació puntual del PGOU núm. 59, per
a la
supressió del PMU13 Ctra. Barcelona i delimitació dels Polígons d’Actuació PAU
116 (PAU 116 c/ Barcelona – Avellaneda - Clínica) i PAU 117 c/ Barcelona –
sector nord,
Resolució 2017000296

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les deu
menys sis minuts del matí.

