
A la Ciutat de Girona, a deu de gener de dos mil catorze.

Essent les nou del matí, a la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament per celebrar sessió ordinària, sota la presidència de l'alcalde Carles
Puigdemont i Casamajó, i trobant-se presents el tinent d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà i
les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir i Ma. Àngels Planas i Crous i el regidor
Carles Ribas i Gironès.

Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs i Vàzquez.

Hi assisteix el gerent de l'Ajuntament, Albert Riera i Pairó.

Dóna fe de l'acte la secretària general M. Glòria Gou Clavera. Es troba present la
viceinterventora Glòria Rigau Solé.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu del matí.
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El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 3 de gener d'enguany, 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.

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

3. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.

A proposta de la regidora delegada de Turisme i Comerç.

A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.

Aprovar propostes de la comissió de valoració de contractació de personal.

Autoritzar el canvi de titularitat de la parada número 19 de Mercagirona.

Resoldre la convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de les activitats
ordinàries de les entitats esportives corresponents a la temporada 2013-2014.
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2.

3.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 


