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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE
JUNY DE 2014.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Moció que presenten el Col·lectiu de Dones La Cata i la Xarxa de Dones de
Girona per exigir que s'aturin les retallades de serveis proposades pel Govern de
la Generalitat al Servei d'Intervenció Especialitzada en Violència Masclista de les
comarques gironines.

Moció que presenta FSC-CCOO Comarques Gironines relativa a la sol·licitud al
govern de la Generalitat de Catalunya de la reclassificació professional dels
agents i caporals del cos de la Policia Local.

Moció que presenta l'entitat FSC-CCOO Comarques Gironines relativa a la
sol·licitud al govern de l'Estat de l'avançament de l'edat de jubilació dels membres
de cos de la Policia Local.

Moció que presenta la Secció Sindical de la FSP UGT i CSI-F de l'Ajuntament de
Girona per l'avançament de l'edat de jubilació dels membres del cos de la Policia
Local.

Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i la CUP en nom de la
"Xarxa pels Drets Socials de Girona" per sol·licitar el reconeixement del
Multireferendum del 25 de maig de 2014 com a eina de participació democràtica i
donar suport als denunciats que van participar en aquesta iniciativa.

Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i la CUP per reclamar la
intervenció municipal en el cas del treballador de Girona+Neta.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per donar suport a la
convocatòria d'un referèndum sobre la forma d'estat a Espanya, tot reafirmant
l'exercici del dret a decidir del poble de Catalunya el proper 9 de novembre.

Moció que presenta l'Alcaldia d'adhesió a la campanya de resolució a favor de la
reforma horària.

Moció que presenten Carles Bonaventura i Cabanes (regidor no adscrit, i el grup
municipal de la CUP perquè l'Ajuntament de Girona s'adhereixi a la mobilització de
Somescola del pròxim 14 de juny a favor del model educatiu català.

Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la reforma del Passeig
Canalejas.
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Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.
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14.

Moció que presenten els grups municipals de la CUP, ICV-EUIA i el regidor no
adscrit Carles Bonaventura referent al nomenament d'Elionor de Borbó.

Moció que presenten els grup municipals de CiU i el PSC sobre el títol de Príncep
de Girona.

Declaració institucional donant recolzament municipal contra l'aplicació de la
LOMCE.

Moció que presenta el grup municipal de CiU referent al títol de Príncep de Girona.
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Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.

12.

13.

Girona, 18 de juny de 2014                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 1 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia setze
de juny de dos mil catorze.


