GG/am
Exp.: 2014002650 - C. 10.025.072

PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 10 de març de 2014
Hora : 19:30
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 14 de febrer d'enguany.
* PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOAN MENACHO GABARDINO
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.
CARTIPÀS MUNICIPAL
*

Nomenament de representants en les entitats, institucions i organismes.

*

Modificació de la composició de la Mesa de Contractació.

*

Designació dels portaveus dels grups municipals i els seus suplents.

*

Modificació del règim de retribucions i indemnitzacions als grups municipals.

*

Modificació de les comissions informatives.

DONAR COMPTE DE LES SENTÈNCIES I DECRETS DICTATS
*

Decret de l'Alcaldia de data 14 de febrer de 2014 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja.

*

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2014 relatiu a liquidació
pressupost de l'Ajuntament de Girona corresponent a l'exercici 2013

*

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2014 relatiu a liquidació
pressupost Organisme Autònom d'Educació Musical corresponent a l'exercici
2013

*

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2014 relatiu a liquidació
pressupost 2013 Patronat Call de Girona

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
4. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la administración local.
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
5. Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i drets de la corporació per
l'any 2013.
6. Inici i aprovació de l'expedient de contractació dels serveis postals de
l'Ajuntament de Girona
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
7. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm.
54 per a la regulació dels elements admesos sobre l'alçada reguladora
màxima en la zona amb indústria amb espais oberts, clau 5.2.
8. Aprovar la memòria justificativa per a la modificació del Pla director urbanístic
de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de les comarques gironines,
en el sentit de deixar sense efecte l'ARE Residencial Avellaneda-Aragó i l'ARE
Mas Marroc.
9. Estimar les al·legacions presentades i aprovar provisionalment la modificació
puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 55, per a l'ajust de l'àmbit,
les zones i els sistemes del PEU La Creueta.
10. Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 58
alineació immoble núm. 148-150 del carrer Sta. Eugènia.
MOCIONS
11. Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la posada en
funcionament del Pla Estratègic de Cultura.
12. Moció de reconeixement a la II República i als primers alcaldes democràtics de
la ciutat.
13. Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i la CUP per a la
dignificació del riu Güell en el seu darrer tram.
14. Moció presentada pel grup municipal PSC referent a què el futur hospital
Josep Trueta i el Campus de Salut s'ubiquin a la zona nord de la ciutat.
15. Moció presentada pel regidor no adscrit Sr. Carles Bonaventura i Cabanes
refent a què l'Ajuntament de Girona s'adhereixi a la iniciativa del Parlament de
Catalunya per condemnar els fets de Ceuta.
16. Moció presentada pel grup municipal de la CUP referent a la defensa de la
salut i contra l' ús d'herbicides i plaguicides agrotòxics en els espais públics.
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17. PROPOSTES URGENTS
Moció que presenten els grups municipals del PSC, PPC, CUP, ICV-EUIA i el
regidor no adscrit Sr. Carles Palomares Safarres referent a la suspensió del procés
de provisió d’una plaça d’inspector de la policia municipal.
18. PRECS I PREGUNTES
Girona, 7 de març de 2014
L'alcalde president

Carles Puigdemont i Casamajó
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