
GG/am 

Exp.: 2014007909 - C. 10.025.072 
 
 
 

PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 

Sessió: 

14 de juliol de 2014 

19:30 

Ordinària 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA. 

Aprovació  de  les  actes  de  les  sessions  anteriors,  de  dates  9  i  16  de  juny 
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  per  donar  compte  de  l'abandó  del  grup  del  PSC-PM  per 

part de la Sra. Glòria Plana Yanes per passar a regidora no adscrita i referent 
a  nomenar  el  representant  del  grup  municipal  del  PSC-PM  en  la  Comissió 
Informativa de Promoció i Ocupació. 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  referent  a  substituir  a  la  Sra.  Glòria  Plana  Yanes  com  a 

representant del grup municipal del PSC-PM en la Fundació Auditori Palau de 
Congressos. 

 
* Decret de l'Alcaldia referent a la modificació de la dotació econòmica al grup 

municipal del PSC-PM. 
 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  29  de  maig  de  2014  relatiu  a  sol·licitud  d'una 
subvenció  de  l'any  2014  l'Agència  Catalana  de  l'Aigua  per  a  la  realització 
d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  4  de  juny  de  2014  relatiu  a  modificar  les 

prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja  establert  amb 
l'empresa "Eulen. SA.". 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  5  de  juny  de  2014  relatiu  a  pròrroga  del  termini 

d'execució de les obres generals d'urbanització de la Plaça Mare de Déu de 
Montserrat 

 
* Decret de l'Alcaldia de data 5 de juny de 2014 relatiu a cessament de personal 

eventual de confiança o assessorament especial. 
 

* Decret de l'Alcaldia de data 17 de juny de 2014 relatiu a sol·licitud d'ajuts per 
la  gestió  forestal  sostenible.Arranjament  del  ferm  de  2  camins  de  titularitat 
municipal situats a la vall de Sant Daniel. 
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* Decret de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2014 relatiu a sol·licitud d'ajuts per 
la  gestió  forestal  sostenible.  Redacció  d'un  Pla  tècnic  de  gestió  i  millora 
forestal de les finques rústiques de titularitat municipal. 

 
* Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2014 relatiu a pròrroga del termini 

d'execució de les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla. 
 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  26  de  juny  de  2014  relatiu  a  prorrogar  la 
modificació de les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
establert amb l'empresa "Eulen. SA.", coresponent a la neteja del Centre Cívic 
Barri Vell, la nova Escola Pericot i el Pavelló de Montfalgars, pel termini de dos 
mesos  a  comptar  des  del  dia  1  de  juliol  del  2014,  i  en  tot  cas  fins  a  la 
formalització del nou contracte. 

 
* Acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  27  de  juny  de  2014  relatiu  a 

ampliar el termini d'informació pública, per un nou període de 15 dies hàbils, 
per   a   la   presentació   d'al·legacions   en   relació   a   l'Ordenança   Municipal 
reguladora  de  la  ubicació  de  clubs  socials  de  cànnabis  i  de  les  condicions 
d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Girona. 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  1  de  juliol  de  2014  relatiu  a  nomenament  de 

personal eventual de confiança o assessorament especial 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

 
4. Acordar la baixa de l'Ajuntament de Girona com a membre de l'Associació per 

la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines. 
 

5. Aprovar les Festes Locals per a l'any 2015. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 

 
6. Aprovar les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça 

d'agent de la Policia Local - concurs de mobilitat horitzontal. 
 

7. Aprovar les bases de la convocatòria de procediment selectiu per a la provisió 
de  places  de  3  conserges-mantenidors  per  al  servei  d'esports,  promoció 
interna 

 
8. Aprovar el Compte General de l'exercici 2013 

 
9. Aprovar la instrucció de control intern de la gestió econòmica de l'Ajuntament 

de Girona i els seus organismes dependents 

 
10. Aprovar  la  modificació  del  pressupost  2014  :  transferència  entre  partides  - 

pressupostos participats 

 
11. Inici i aprovació de l'expedient de contractació de les obres de modificació del 

projecte d'urbanització a la Frontissa de Santa Eugènia (fase 2). 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA 
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12. Aprovar les actuacions a la planta incineradora de Campdorà fruit de l'estudi 
d'alternatives encarregat per TRARGISA. 

 
13. Fixar la subrogació en el valor comptable dels   actius pendents d'amortització 

amb AGISSA 

 
14. Adquirir per part de l'Ajuntament la societat TMG GRUES MUNICIPALS SA i 

procedir a la seva dissolució i liquidació. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 

 

15. Acordar no donar la conformitat a la sol·licitud formulada per l'Ajuntament de 

Salt,  de  delimitació  de  la  Trama  Urbana  Consolidada  supramunicipal,  amb 
Sarrià de Ter, Vilablareix i Salt. 

 
16. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 51 - 

PA 89 l'Aurora. 

 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

17. Moció que presenta l'entitat  FAPAC contra la Llei d'Educació LOMCE. 
 

 
MOCIONS 

18. Moció que presenta el grup municipal del PSC per impulsar un pacte de ciutat 
per la infància. 

 
19. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per instar al govern local a 

iniciar les accions legals per garantir el finançament de les escoles bressol per 
part de la Generalitat. 

 
20. Moció  que  presenta  el  regidor  no  adscrit  Sr.  Carles  Bonaventura  Cabanes 

perquè l'Ajuntament de Girona destini un espai de la ciutat a la memòria de 
Salvador Puig Antich. 

 
21. Moció que presenta el grup municipal de la CUP pel canvi de nom de la plaça 

Poeta Marquina i la recuperació de la memòria històrica. 

 
22. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP  contra  la  Llei  General  de 

Telecomunicacions. 

 
23. Moció que presenta el grup municipal del PPC per demanar la redacció del Pla 

Estratègic de Turisme, Cultura i Comerç de la ciutat de Girona. 

 
24. Moció que presenta el grup municipal del PPC pel compliment de la legalitat 

vigent. 
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25. PROPOSTES URGENTS 

 
26. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 10 de juliol de 2014 

 

L'alcalde president 
 
 

 
 

 
Carles Puigdemont i Casamajó 


