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A la Ciutat de Girona, a vint-i-u d'octubre de dos mil dinou.
Essent tres quarts i cinc minuts de nou del matí a la Casa Consistorial, es constitueix
la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona per celebrar sessió ordinària en
primera convocatòria, sota la presidència de la 1era tinent d'alcalde Mª Àngels
Planas Crous, en substitució de l'alcaldessa presidenta Marta Madrenas i Mir, i
trobant-se presents els tinents d'alcaldia Lluís Martí Arderiu i Carles Ribas i Gironès.
Justifica la seva absència l'alcaldessa-presidenta, la Sra. Marta Madrenas Mir i la
tinent d'alcalde, la Sra. Glòria Plana i Yanes.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo i Gómez. Es troba present
Glòria Rigau Sole, en substitució de 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.

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
51. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja
establert amb l'empresa "Eulen. SA.".
Resolució 2019001310

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte a tres quarts i
set minuts de nou del matí signant aquesta acta l'Alcaldessa-Presidenta, juntament
amb mi, el Secretari que ho certifico.
Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció
parcial de l'acta aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en
data 21 d'octubre de 2019, relativa als acords adoptats per delegació plenària, la
qual serà transcrita íntegrament al llibre d'actes.
Girona, a 21 d'octubre de 2019.
El secretari general
José Ignacio Araujo Gómez

