
Informe d'Intervenció RD 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

Acord de la JGL de data 23 de març de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 54/2012.

Acord de la JGL de data 30 de març de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 390/2011.

Acord de la JGL de data 30 de març de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 57/2012.

Presentació de l'Informe anual del defensor de la ciutadania de l'any 2011.

Sol.licitar l'admissió de l'Ajuntament de Girona a l'Associació per a la Promoció
i Desenvolupament de les Comarques Gironines. (AGI)

Resolució de les al.legacions formulades i aprovació definitiva  de l'article 105
del ROM i introduir la Disposició Addicional al Reglament regulador de les
Institucions de la Participança.
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

3. ASSABENTATS.

4. CONVALIDACIONS.

16 d'abril de 2012

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 12 de març 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



Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 44, per a la
delimitació del Pla Especial de la Devesa.

Aprovar inicialment el compte de liquidació definitiu de les quotes derivades
del projecte de reparcel·lació del sector Accés Nord.

Desestimació de les al·legacions formulades  i aprovació definitiva del conveni
de cessió en precari a l'entitat Agrupament Escolta Pare Claret per l'ús gratuït
del bé patrimonial situat al carrer del Pont Major, número 65 amb destinació a
la difusió i exercici de l'escoltisme a la ciutat de Girona i demés activitats que li
són pròpies.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per a vetllar per l'èxit del
model educatiu de ciutat dels darrers 10 anys i fomentar l'accés a les escoles
bressol públiques.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a diversificar els usos del
Pla de Baix de Domeny.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP a favor de la República en
motiu del 14 d'abril.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor que el futur hospital
Trueta i el campus de la salut s'ubiquin a la zona nord de la ciutat.
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Girona, 12 d'abril de 2012

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

MOCIONS

16. PRECS I PREGUNTES

15. PROPOSTES URGENTS


