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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 8 D'ABRIL DE
2013.

*

*

*

*

*

*

*

*

Sentència núm. 32, de 12 de febrer de 2013.

Sentència núm. 57, de 26 de febrer de 2013.

Sentència núm. 58, d'1 de març de 2013.

Sentència núm. 61, d'1 de març de 2013.

Sentència núm. 74, de 8 de març de 2013.

Sentència núm. 78, de 13 de març de 2013.

Sentència núm. 75, de 14 de març de 2013.

Informe d'avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera del pressupost exercici 2013

Primer.- APROVAR el projecte executiu de nova construcció del pavelló
poliesportiu PAV 2 - Escola Montfalgars, amb un pressupost total d'un milió dos-
cents noranta-tres mil quatre-cents vint-i-set euros amb noranta-dos cèntims
(1.293.427,92€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en un milió seixanta-vuit
mil nou-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-nou cèntims (1.068.948,69€) IVA
exclòs, i dos-cents vint-i-quatre mil quatre-cents setanta-nou euros amb vint-i-tres
cèntims (224.479,23€) d'IVA, calculat amb un tipus del 21%.
 
Segon.- Donar-ne trasllat al departament de contractació, a fi que puguin dur-se a
terme les actuacions necessàries respecte del contracte per a l'execució de les
obres, en el seu dia aprovat, i en relació a les modificacions incorporades, d'acord
amb l'informe tècnic de data 5 de març de 2013, obrant a l'expedient.

Tercer.- Del present acord se'n donarà compte al Ple en la propera sessió que es
celebri.
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2. ASSABENTATS

3. CONVALIDACIONS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 21 de març de 2013, relatiu a l'aprovació del
projecte executiu de nova construcció del pavelló poliesportiu PAV 2 -
Escola Montfalgars.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 11 DE MARÇ
D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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Acord de la JGL de data 22 de març de 2013. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 359/2012

Aprovar la tramesa electrònica de la convocatòria del Ple Municipal.

Aprovar els Plecs de clàusules i convocatòria de licitació per l'adjudicació de la
gestió del Servei d'estacionament amb  horari limitat als carrers de Girona.

Aprovar l'expedient i convocar la licitació de la contractació pel subministrament
d'energia elèctrica per a l'Ajuntament de Girona i organismes dependents i
societats municipals que s'integrin al sistema de contractactació centralitzada del
propi ajuntament.

Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2013 respecte de les places vacants
de la plantilla de personal aprovada pel Ple del dia  11 de febrer de 2013

Aprovar les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de tres places
de sergent de la policia municipal.

Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació.

Aprovar provisionament les revisions del Pla d'actuació municipal per inundacions,
del Pla d'actuació municipal per incendis forestals, dels Annexos Generals i del
Programa d'implantació i manteniment del pla de protecció civil de Girona.

Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de regulació de la composició
volumètrica de l'equipament comercial del carrer Barcelona, 106.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 49, per a
la regulació de la densitat d'habitatges per parcel·la en zones d'ús residencial
d'habitatge plurifamiliar.

Aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de l'execució alternativa al
pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament de Girona
mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat.

Moció que presenta l'entitat ACAPS-Girona per tal de donar suport als presos
polítics sahrauís.
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Resolució 2013000113
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS
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15.

17.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA  a favor de la prevenció de
residus, la reivindicació del sistema de devolució dipòsit i retorn (SDDR) i la
reclamació a ecoembes d'un preu just per retribuir les recollides selectives que
fem els ens locals.

Moció que presenten els grups municipals del PSC i PPC a favor que el futur
hospital Trueta i el Campus de la Salut s'ubiquin a la zona nord de la ciutat.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la promoció de la música a la
ciutat i la creació de nous espais per a la difusió.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre el títol de Príncep de
Girona i la relació de l'Ajuntament de Girona amb la fundació que porta aquest
nom.

Resolució 2013000117

Resolució 2013000118

Resolució 2013000119

Resolució 2013000120

S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

16.

18.

Girona, 9 d'abril de 2013                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 2 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia vuit
d'abril de dos mil tretze.


