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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Data : 
Hora : 

Sessió: 

9 de març de 2015 
19:30 
Ordinària 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA. 
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 9 de febrer 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  13  de  febrer  de  2015  relatiu  a  nomenament 
personal eventual de confiança i assessorament especial. 

 

* Acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  20  de  febrer  de  2015  relatiu  a 
aprovar el "Reglament de funcionament del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) 
de l'Ajuntament". 

 

* Decret   de   l'Alcaldia   de   data   24   de   febrer   de   2015   relatiu   a   liquidació 
pressupost  Organisme  Autònom  Patronat  Call  de  Girona  corresponent  a 
l'exercici 2014 

 

* Decret   de   l'Alcaldia   de   data   24   de   febrer   de   2015   relatiu   a   liquidació 
pressupost Organisme Autònom d'Educació Musical corresponent a l'exercici 
2014 

 

* Decret de l'Alcaldia de data 4 de març de 2015 relatiu a liquidació pressupost 
exercici 2014 Ajuntament de Girona 

 

* Decret   de   designació   de   representants   de   la   corporació   a   la   societat 
TRARGISA. 

 
 

4. CONVALIDACIONS. 

* Declaració d'obres d'especial interés o utilitat municipal 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

5. Aprovar  la  proposta  de  modificació  dels  estatuts  del  Consorci  del  Transport 
Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM). 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 

6. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2015 
 

7. Aprovar denominació d'espai públic 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 

8. Aprovar inicialment, per segona vegada, la modificació puntual del Text refós 
del PGOU de Girona núm. 59 per la supressió del PMU 13 Ctra. Barcelona i 
delimitació  dels  Polígons  d'Actuació  Urbanística  PAU  116  (C/  Barcelona  - 
Avellaneda - Clínica) i PAU 117 (C/ Barcelona - nord). 

 

9. Acceptar  els  encàrrecs  dels  Ajuntaments  de  Salt,  Fornells  de  la  Selva, 
Vilablareix i Sarrià de Ter, i aprovar inicialment la proposta de delimitació de la 
Trama Urbana Supramunicipal, referida als municipis de Girona, Salt, Fornells 
de la Selva, Vilablareix i Sarrià de Ter. 

 

10. Aprovar   definitivament   la   modificació   de   l'Ordenança   reguladora   de   les 
plaques identificatives de les obres ordinàries, menors i les subjectes al règim 
de comunicació. 

 

11. Iniciar  els  expedients  de  modificació  puntual  del  Text  refós  del  PGOU  de 
Girona  núm.  18,  d'incorporació  de  finques  incloses  en  el  PE  Catàleg,  i  de 
modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, incorporació d'edificis i 
elements arquitectònics, amb la finalitat de procedir a la descatalogació dels 
elements arquitectònics de l'edifici anomenat Garatge Forné. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

12. Acceptar  la  invitació  de  la  Fundació  Campus  Arnau  d'Escala  per  incorporar 
l'Ajuntament de Girona com a patró electiu d'aquesta Fundació. 

 
 
 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

13. Moció que presenten les entitats Mesa d'Entitats per la Participació i Justícia i 
Pau  de  Girona  per  demanar  suport  institucional  d'assessorament  davant  la 
modificació de la Llei d'Impostos de Societats per a Entitats Ciutadanes. 

 
 

MOCIONS 

14. Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la modificació de la Llei 
27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre 
del partit dels Socialistes de Catalunya a Girona. 

 

15. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per l'accessibilitat de totes 
les persones al Barri Vell. 

 

16. Moció que presenta el grup municipal del PSC per l'ocupació. 
 

17. Moció  que  presenten  els  regidors  no  adscrits  Pia  Bosch  Codolà,  Xavier 
Amores  Bravo,  Àngel  Quintana  Morraja,  Amèlia  Barbero  Rivera  i  Joaquim 
Bonaventura  Ayats  per  demanar  la  posada  en  marxa  de  la  nova  estació 
d'autobusos de Girona. 

 

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per demanar que es realitzin 
sessions plenàries o de debat municipal itinerants als barris. 
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19. PROPOSTES URGENTS 

 
20. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 5 de març de 2015 

 

L'alcalde president 
 
 

 
 
 

Carles Puigdemont i Casamajó 


