SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-CINC
DE GENER DE DOS MIL DINOU
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE

A la Ciutat de Girona, a vint-i-cinc de gener de dos mil dinou.
Essent un quart de deu i dos minuts 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 l'alcaldessa presidenta Marta Madrenas i
Mir, i trobant-se presents els tinents i tinentes d'alcalde Eduard Berloso i Ferrer,
Glòria Plana i Yanes, Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Alcalà i Quiñones i Carles
Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, els regidors i regidores, Eva Palau i
Gil, Cristobal Sánchez i Torreblanca i Narcís Sastre i Fulcarà.
Excusa la seva absència la tinenta d'alcalde Mª Àngels Planas i Crous.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo i 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.

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
36. Aprovar els preus públics per l'exercici 2019.
Resolució 2019000108

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte a un quart de
deu i tres minuts 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 25 de gener de 2019, relativa als acords adoptats per delegació plenària, la qual
serà transcrita íntegrament al llibre d'actes.
Girona, a 29 de gener de 2019.
El secretari general
José Ignacio Araujo Gómez

