
Decret de l'Alcaldia de 10 de novembre de 2011. Nomenament representants
municipals en òrgans de govern de la Fundació Museu del Cinema - Col·lecció
Tomàs Mallol

Decret d'alcaldia de 10 de novembre de 2011. Nomenament de representants
municipals en els òrgans de govern de la Fundació Rafael Masó

Decret d'Alcaldia de 10 de novembre de 2011. Nomenament de representants
municipals en els òrgans de govern de la Fundació Auditori Palau de
Congressos de Girona

Acord de la JGL de data 21 d'octubre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 345/2011.

Acord de la JGL de data 21 d'octubre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 302/2011.

Acord de la JGL de data 28 d'octubre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 324/2011.

Acord de la JGL de data 4 de novembre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 160/2011.

Acord de la JGL de data 4 de novembre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 322/2011.

Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2011. Aprovació
del conveni i acceptació de subvenció per al funcionament de les Escoles
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3. ASSABENTATS.

4. CONVALIDACIONS.

14 de novembre 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 17 d'octubre d'enguany.
1. ACTA. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
a) Informacions d'alcaldia.
b) Decrets a donar compte al ple.
c) Acords de la JGL a donar compte al ple



Bressol Municipals.

Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a formar part de la XARXAR -
Xarxa de poblacions que tenen obra, a l'espai públic, de l'artista Emília Xargay
i Pagés, promoguda per l'Ajuntament de Sarrià de Ter i l'associació Amics de
la UNESCO de Girona.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 33 Clínica Dr.
Bofill.

Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de
Catalunya, la modificació del Pla Territorial de les Comarques Gironines i del
Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona, per la supressió del vial
que enllaça el futur accés de l'AP-7 Girona-Centre, amb la Frontissa de Santa
Eugènia a través de les Hortes de Santa Eugènia.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per a la derogació de les
bonificacions en l'BI d'urbana previstes en la Llei 8/1972 d'autopistes.

Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre el Pla d'Ocupació Juvenil.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la convocatòria d'una
audiència pública sobre l'estat de comptes de l'Ajuntament de Girona i la
presentació dels pressupostos municipals del 2012.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per descartar la construcció
d'un pavelló esportiu al Parc de la Devesa.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de denúncia i rebuig a les
actituds d'odi i menyspreu contra les persones i de defensa a la llibertat
d'expressió i manifestació.
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Girona, 11 de novembre de 2011

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

MOCIONS

14. PRECS I PREGUNTES

13. PROPOSTES URGENTS


