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PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 13 de gener de 2014
Hora : 19:30
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació de les actes de la sessions anteriors, de dates 9 i 16 de desembre
de 2013.
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 28 de novembre de 2013 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb
l'empresa "Eulen. SA.".

*

Decret de l'Alcaldia de data 16 de desembre de 2013 relatiu a aprovació
definitiva pressupost general exercici 2014

4. CONVALIDACIONS.
* Convalidació del Decret de l'Alcaldia de 9/1/2013 pel qual s'acorda presentar
recurs contra la resolució GRI/2715/2013 de la Generalitat de Catalunya
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
5. Aprovar el Plec de Condicions econòmiques, administratives, tècniques i
facultatives particulars que han de regir la concessió demanial per a
l'explotació d'una planta de triatge de paper i cartró sobre una finca municipal
de 3.170 m2.
6. Aprovació de preus contradictoris i pressupost final de les obres generals
corresponents a la urbanització del Pla Parcial del Pla de Baix de Domeny.
7. Adjudicació de les obres d'urbanització de la Plaça Mare de Déu de Montserrat
(subfase 1 de la fase 2 de les obres de restitució de l'àmbit afectat per les
obres del TAV a la zona de la plaça d'Europa / Parc Central).
8. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2013
MOCIONS
9. Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor d'una consulta pactada
entre els governs de la Generalitat i de l'Estat.
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10. Moció que presenten conjuntament els grups municipals de la CUP i ICVEUiA, per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d'entitats financeres i altres grans empreses.
11. Moció que presenta el grup municipal de la CUP en contra de la reforma de la
Llei de l'avortament.
12. Moció que presenten els grups municipals de CiU, ICV-EUiA i CUP donant
suport a l'acord per la consulta per decidir el futur polític de Catalunya.
13. PROPOSTES URGENTS
14. PRECS I PREGUNTES
Girona, 9 de gener de 2014
L'alcalde president

Carles Puigdemont i Casamajó

