
Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2010.

Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 33 del Text refós del Pla
General d'Ordenació Urbana Clínica Dr. Bofill.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General núm. 40.
Condicions d'ús de les zones forestals i agrícoles.

Estimar en part les al·legacions presentades i aprovar definitivament la
modificació parcial del text refós de les ordenances d'edificació, aprovades per
acord plenari de 3 de maig de 2005, per a la seva adaptació a la normativa
comunitària i a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a les
activitats de servei i el seu exercici. Règim de comunicació prèvia i llicències
d'obra menor.

Aprovar inicialment la delimitació de la Trama Urbana Consolidada del
municipi de Girona.

Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 39. Adaptació usos
comercials al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació
d'equipaments comercials.

Moció que presenta el grup municipal del PP per sol.licitar que el nou
Reglament de desenvolupament de la Llei d'Estrangeria estableixi, en els
casos dels tràmits d'arrelament o de reagrupament familiar, la necessitat d'un
informe municipal que contempli les infraccions de les ordenances municipals
que regulin la convivència i/o el civisme.

Moció que presenten els grups municipals del PSC, CiU, ERC-AM i ICV-EUiA,
per manifestar el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra la
immersió lingüística a l'escola.
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2. ASSABENTATS.

MOCIONS

11 de gener de 2011

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentències dictades.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 14 de desembre de 2010.
1. ACTA. 
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12. PRECS I PREGUNTES

11. PROPOSTES URGENTS


