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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 

Sessió: 

14 d'octubre de 2013 

19:30 

Ordinària 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA. 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 9 de setembre d'enguany. 

 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  10  de  setembre  de  2013  relatiu  a  modificar  la 
composició  de  les  Comissions  Informatives  de  Ciutadania  i  de  Promoció  i 
Ocupació. 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  10  de  setembre  de  2013  relatiu  a  nomenar 

representants  en  diferents  entitats  en  substitució  del  senyor  Ramón  Ceide 
Gómez. 

 
* Decret   de   l'Alcaldia   de   data   25   de   setembre   de   2014   relatiu   a   marc 

pressupostari exercicis 2014 a 2016 
 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  30  de  setembre  de  2013  relatiu  a  designació 
membres Consell Municipal de l'Esport. 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  2  d'octubre  de  2013  relatiu  a  decret  d'alcaldia 

referent al canvi de nom de la regidoria de Serveis Socials. 
 

* Decret  de l’Alcaldia  de  data  4  d'octubre  de  2013  de  traspàs  de  delegacions  al 
regidor Carles Ribas Gironès. 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  4  d'octubre  de  2013  relatiu  a  disposar  d'ofici  la 

suspensió  de  la  tramitació  del  procediment  del  concurs  oposició  per  a  la 
provisió en propietat d'una plaça d'Inspector de la Policia Local. 

 
4. CONVALIDACIONS. 

* Decret  d'Alcaldia  de  data  19  de  setembre  de  2013  per  aprovar  l'acord 
d'adhesió  a  la  Xarxa  Internacional  de  Ciutats  Refugi  ICORN  (International 
Cities of Refuge Network) 

 
* Decret d'Alcaldia de data 19 de setembre de 2013 per establir un conveni de 
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col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el PEN CLUB per a la col·laboració 
en el programa l'ESCRIPTOR REFUGIAT ACOLLIT. 

 
* Decret de l'Alcaldia del dia 24 de setembre de 2013 de rectificació d'un error 

material. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

 
5. Aprovar definitivament la bandera de la ciutat de Girona. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 

 
6. Resoldre  les  al·legacions  del  Grup  Municipal  Socialista  a  la  modificació  de 

crèdit pressupost 2013 
 

7. Aprovar  inicialment  l'expedient  de  modificació  de  crèdit  del  pressupost  2013 
per a transferència entre partides. 

 
8. Adjudicació   de   la   contractació   administrativa   de   la   gestió   del   servei 

d'estacionament  amb  limitació  horària  a  diversos  carrers  de  la  ciutat  de 
Girona. 

 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

9. Moció  per  tal  de  donar  suport  a  l'Associació  Duchenne  sobre  la  Distròfia 
Muscular. 

 
MOCIONS 

10. Moció que presenten els grups municipals del PSC i el PPC per a la creació de 
la Comissió Informativa Especial que dictamini sobre la possibilitat i idoneïtat 
d'adquirir la Col·lecció d'Art Rafael i Maria Teresa Sants Torroella. 

 
11. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ICV-EUiA en defensa 

de l'obra social de la PAH i contra el desallotjament del bloc de Salt. 

 
12. Moció que presenta el grup municipal de la CUP en suport al programari lliure 

en l'àmbit de les TIC. 
 

 
13. PROPOSTES URGENTS 

 
14. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 10 d'octubre de 2013 
 
L'alcalde president 
 

 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 
 

 
 
 


