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PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 9 de juny de 2014
Hora : 19:30
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 12 de maig 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 20 de maig de 2014 relatiu a nomenament de
personal eventual de confiança o assessorament especial

*

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.

4. CONVALIDACIONS.
* Acord de JGL de data 16 de maig de 2014, d'aprovació definitiva del projecte
d'urbanització del vial i vorera -sector nord passeig d'Olot (subfase 2 de la fase
2 de la restitució de l'àmbit afectat pel TAV a la zona Parc Central - Plaça
Europa).
*

Decret de l'Alcaldia de 20 de maig de 2014, referent a l'adjudicació del servei
d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de
desenvolupament o manca d'autonomia personal, en el municipi de Girona.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
5. Acceptar la cessió gratuïta de les finques corresponents a la sèquia Monar,
per ser destinades a espais lliures - sistema hidrològic.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
6. Modificar l'oferta pública de l'exercici 2013.
7. Aprovar el contracte de lloguer de locals de l'edifici Cartañà, propietat del
Bisbat de Girona, per posterior cessió al Departament d'Ensenyament de la
Generalitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA
8. Aprovar inicial del Pla de Mobilitat Urbana i de l'Informe de Sostenibilitat
Ambiental (ISA).
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
9. Verificar el Text refós de la modificació puntual del Text refós del PGOU núm.
53, condicions d'ús de la zona de dotacions i serveis privats amb espais
oberts.
10. Verificar el Text refós de la modificació puntual del Text refós del PGOU núm.
52, per a la incorporació al mateix dels sectors Accés Nord, Pla de Baix de
Domeny i Parador del Güell.
11. Aprovar l'avanç de la modificació puntual del PGOU núm. 59, per a la nova
delimitació del PMU 13 C/ Barcelona nord i per a la creació del Polígon
d'Actuació Urbanística PAU 116 - BAC de l'àmbit discontinu C/ Barcelona Avellaneda - Clínica.
12. PROPOSTES URGENTS:
- Convalidació: Acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2014.
13. PRECS I PREGUNTES
Girona, 6 de juny de 2014
L'alcalde president

Carles Puigdemont i Casamajó

