PLE DE LA CORPORACIÓ
ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER
DE 2016.
1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
*

Sentència núm. 356, de 2 de desembre de 2015.
Resolució 2016000003

*

Sentència núm. 373, de 22 de desembre de 2015.
Resolució 2016000004

*

Sentència núm. 314, de 28 de desembre de 2015.
Resolució 2016000005

*

Sentència núm. 376, de 30 de desembre de 2015.
Resolució 2016000006

* Decret de l'Alcaldia de data 23 de desembre de 2015 relatiu a nomenament
del senyor Carles Mulero Punsi cap del Gabinet de l'Alcalde com a personal
eventual període 2015-2019.
Nomenar el Sr. Carles Mulero Punsi amb NIF 40.297.884K per ocupar el lloc de
treball de Cap de Gabinet d'Alcaldia, adscrit a l'Àrea d'Alcaldia, assimilable al grup
A, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de
confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 7 de gener de 2016,
d'acord amb el que disposen els articles 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article
53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
D'acord amb el que disposa l'article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
s'estableix que la jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions
íntegres en còmput anual seran de cinquanta-tres mil sis-cents noranta-quatre
euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €).
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es publicarà
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona.
Del present decret de'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.
Resolució 2016000007

* Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2015 relatiu a nomenament
de la senyora Susanna Fulcarà Lara, personal eventual.
Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial la senyora
Susanna Fulcarà Lara amb NIF 41553881B, assessora del grup municipal de la
CUP, assimilable al grup D (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una
dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27 € , amb
efectes del dia 1 de desembre de 2015.
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es
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publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació.
Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.
Resolució 2016000008

*

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.
Resolució 2016000009

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS
3. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Verificar el Text Refós del Pla Especial del Parc de les Pedreres, que inclou les
prescripcions imposades per l'acord adoptat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona de la Generalitat de Catalunya, en sessió de data 15 de
juliol de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT
4. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2015
Resolució 2016000010

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES
5. Moció que presenta l'entitat Catalunya Lliure - Maulets en suport al referèndum
sobre el 3+2.
Resolució 2016000011

MOCIONS
6. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP referent al mapa d'instal·lacions
i equipaments esportius del muicipi (MIEM): un pla per a contribuir al
desenvolupament de les persones i a la vertebració de Girona.
Resolució 2016000012

7. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-MES i CUP-Crida per Girona en
suport a la plataforma en defensa de l'Ebre i a la lluita contra el Pla Hidrològic de
la Conca de l'Ebre.
Resolució 2016000013

8. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per Girona de solidaritat amb els
condemnats i condemnades pels fets del 15-J del 2011 al Parlament.
Resolució 2016000014

9. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-MES i la CUP-Crida per Girona
per al canvi de nom de la Fundació Princesa de Girona.
Resolució 2016000015

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 vint-icinc de gener de dos mil setze.
Girona, 26 de gener de 2016
El secretari general
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José Ignacio Araujo Gómez
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