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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 20 de desembre de 2018
(PLE2018000019), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
3.1.- ADHESIÓ A LA XARXA GIRONINA D'ESPAIS D'ALLOTJAMENT
EMPRESARIAL (XGEAE) (X2018037610)
«Vist el projecte que ha iniciat l’Ajuntament de posada en funcionament d’un nou espai de
treball compartit destinat a l’allotjament temporal d’autònoms i microempreses de nova
creació del municipi: GUIXOLS COWORKING, situat al C/Sant Adolf, 18 de Sant Feliu de
Guíxols.
Atès el decret número 2018AJ07004820, de data 12 de novembre de 2018, de subrogació del
contracte del lloguer del local situat al C/Sant Adolf, 18 d’aquesta ciutat fins el dia 4 de juny
de 2023 .
Atès que el ple de la Diputació de Girona, en sessió del 23 de gener de 2018, va aprovar la
formalització de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) com a
marc de treball per a les entitats públiques que tenen la titularitat o un encàrrec de gestió d’un
espai d’allotjament empresarial (vivers d’empreses i els espais cotreball (coworking)).
Vist el protocol d’adhesió a la XGEAE de la Diputació de Girona i donat l’Ajuntament
compleix els requisits per a ser entitat participant d’aquesta xarxa.
Atès l’informe de la tècnica responsable de promoció econòmica de data 11 de desembre de
2018 (Codi de Verificació electrònic: 397b429c-e719-484c-b399-c72c23226ee8).
El Ple municipal acorda:
Primer. Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’adhereixi a la Xarxa Gironina d’Espais
d’Allotjament Empresarial (XGEAE) de la Diputació de Girona.
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguin necessaris
per a la seva efectivitat.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 21 de desembre de 2018
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