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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 

Sessió: 

18 de novembre de 2013 

19:30 

Ordinària 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. ACTA. 

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de dates 14 i 28 d'octubre 
d'enguany. 

 

 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

 
* Obligacions  subministrament  informació  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions 

Públiques, execució pressupostària tercer trimestre de 2013 
 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  15  d'octubre  de  2013  relatiu  a  modificar  les 
prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja  establert  amb 
l'empresa "Eulen. SA.". Import: 9.923,58 €. 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  16  d'octubre  de  2013  relatiu  a  modificació 

regidoria delegada de Serveis Socials i Cooperació. 
 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  22  d'octubre  de  2013  relatiu  a  contractació 
operació de crèdit inversions 2013 

 
* Decret de l'Alcaldia de data 7 de novembre de 2013 relatiu a modificació nom 

regidoria. 
 

* Acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2013 relatiu a 
aprovar inicialment el Pla Especial del Parc de les Pedreres. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

 
4. Aprovació   del   conveni   regulador   de   les   aportacions   al   Consorci   d’Arts 

Escèniques   Salt-Girona   per   al   finançament   d’El   Canal,   Centre   d’Arts 
Escèniques de Salt-Girona, durant el període 2013-2016. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 

 
5. Aprovació inicial pressupost exercici 2014 

 
6. Aprovar la plantilla orgànica de personal per a l'any 2014 

 
7. Adjudicació del contracte de les obres d'urbanització del Passeig de la 
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Devesa, en àmbit de carrer, des de la plaça de la Sardana fins l'entroncament 
amb el carrer Joaquim Vayreda. 

 
8. Resolució  del  recurs  potestatiu  de  reposició  interposat  per  l'empresa  "SABA 

APARCAMIENTOS, S.A.", contra l'acord del Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 
14 d'octubre de 2013, mitjançant el qual es va adjudicar a l'empresa SETEX 
APARKI, S.A. el contracte de gestió del servei d'estacionament amb limitació 
horària a diversos carrers de la ciutat de Girona. 

 
9. Adjudicació  del  contracte  de  les  obres  d'urbanització  del  carrer  Bisbe  Sivilla 

(subfase 1 de la fase 3 de restitució de l'àmbit afectat per les obres del TAV a 
la zona de la plaça d'Europa / Parc Central) 

 
10. Aixecament  de  la  suspensió  funcional  del  Registre  Municipal  de  Parelles  de 

Fet  (RMPF)  i  posada  en  funcionament  de  les  noves  inscripcions  amb  la 
modificació del reglament del RMPF. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA 

 
11. Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l'Ordenança  de  gestió  dels  residus 

municipals, mitjançant la derogació de l'article 45 bis, paràgraf segon. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 

 

12. Aixecar  parcialment  la  suspensió  potestativa  del  règim  de  comunicacions, 

llicències i ampliacions d'activitats de restauració, i d'obres relacionades amb 
aquestes, adoptada per acord del Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 10 de 
juny de 2013, pel que fa únicament a la categoria D) Restaurants. 

 
MOCIONS 

13. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP  per  la  celebració  d'un 
referèndum d'independència. 

 
14. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PSC  per  reclamar  de  manera 

unitària les inversions de l'Estat a Girona. 

 
15. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d'ICV-EUiA  per  la  recuperació  de  les 

Hortes de Santa Eugènia. 

 
16. Moció   que   presenta   el   grup   municipal   de   la   CUP   sobre   els   talls   de 

subministrament  per  causa  d'insuficiència  econòmica  i  sobre  la  pobresa 
energètica. 

 
17. Moció que presenten els grups del PSC, CUP i ICV-EUiA, contra el tràfic de 

dones i menors i contra l'explotació sexual. 
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18. PROPOSTES URGENTS 

 
19. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 14 de novembre de 2013 
 
L’alcalde president 
 

 
 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 


