
Aprovar l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Girona
amb el municipi de Juià.

Compensar a l'entitat concessionària del contracte d'obra púbilca de
construcció i explotació de l'aparcament existent al Pla Especial de Santa
Caterina en concepte d'indemnització per les modificacions que ha precisat
l'obra.

Aprovar el compte general exercici 2008.

Aprovar provisionalment el Pla Especial de Can Ferriol.

Desestimar les al·legacions presentades i sotmetre novament a informació
pública la modificació puntual  del PGOU núm. 12 - PA - 97 Pujada de Sant
Feliu I; PA - 98 Pujada Sant Feliu II i PA 99- Torre Bosch Monar.

Estimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació del
projecte de reparcel·lació del sector accés nord.

Aprovar definitivament l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença
d'animals.

Sol·licitar una subvenció per a l'escolarització, a les escoles bressol
municipals, de nens i nenes de 0-3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides.

Acceptar la subvenció de l'Escola Municipal de Música curs 2008-2009.
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I EDUCACIÓ

2. ASSABENTATS.

14 de juliol de 2009

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentències i decrets dictats.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 9 de juny d'enguany.
1. ACTA.



Moció que presenten tots els grups municipals en reconeixement a la figura i a
la tasca humanitària i solidària del català universal, Vicenç Ferrer.

Moció que presenta el grup municipal del PP referent a instar a l'Agència
Catalana de l'Aigua a que prioritzi amb caràcter d'urgència el projecte de
reforma i substitució de la plataforma de la Plaça Catalunya de la ciutat de
Girona.

12.

13.

Exp.: 2009008282 - C. 10.025.072

Girona, 13 de juliol de 2009

MOCIONS

15. PRECS I PREGUNTES

14. PROPOSTES URGENTS


