
Modificació del règim de dedicació del tinent d'alcalde senyor Joan B. Olóriz
Serra.

Adhesió de l'Ajuntament de Girona al Catàleg de serveis de l'Organisme
autònom de salut pública de la Diputació de Girona - DIPSALUT.

Aprovació de les actes de les operacions de delimitació del terme municipal de
Girona amb els municipis de Salt i Vilablareix.

Aprovació festes locals any 2010.

Aprovació definitiva de la desafectació demanial municipal i posterior permuta
de béns entre l'Ajuntament de Girona i l'Administració General de l'Estat.
Desestimació al·legacions.

Sotmetre a informació pública l'avanç de la modificació puntual del PGOU, per
a la implantació de la futura incineradora i el Complex Tecnològic de Gestió de
Residus Municipals, al Sector de Campdorà.

Sotmetre a informació pública l'avanç del Pla Especial per a la implantació de
la futura Incineradora i el Complex Tecnològic de Gestió de Residus
Municipals, al Sector de Campdorà.

Aprovació inicial del Pla Especial Tambor Ansó, 36.

Aprovació inicial de la modificació puntual de la fitxa núm. 28 del Pla Especial
de la Vall de Sant Daniel.
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2. ASSABENTATS.

3. CONVALIDACIONS.

8 de setembre de 2009

Ordinària

2009000009

Data     :  
Hora    :
Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte dels decrets i acords dictats.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 14 de juliol d'enguany.
1. ACTA.



Estimació en part de les al·legacions presentades i aprovades definitivament la
relació de béns i drets a expropiar per a l'execució del projecte de construcció
del Pont del Ter.

Aprovació inicial de la modificació del projecte d'obres bàsiques d'urbanització
del Pla de Baix de Domeny. Electrificació: Baixa, Mitja i Alta tensió.

Moció que presenta el grup d'ERC per la retirada de la simbología franquista
de Girona.

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

18. PRECS I PREGUNTES

17. PROPOSTES URGENTS


