
Aprovar inicialment l'Ordenança municipal de l'administració electrònica.

Iniciar l'expedient de contractació, aprovar els plecs de clàusules del contracte
especial que ha de regir la licitació per a la contractació de l'ús i explotació de
la xarxa sense fils de titularitat municipal (WIfi) per oferir l'accés a Internet.

Ratificar el conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Girona i la
Fundació Parc Científic i Tecnològic de la UdG de data 5 de març de 2009 i
acceptar la cessió d'ús gratuïta d'espais.

Aprovar conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Fundació
Parc Científic i Tecnològic de la UdG i la Universitat de Girona per a impulsar
el projecte "Clúster TIC MEDIA de Girona"

Deixar sense efecte l'acord del Ple de data 14 de juny de 2010; aprovar el
conveni subscrit entre les Sres. Concepció Morell Carreras i M. Carme Vidal
Giralt i l'Ajuntament de Girona, i aprovar inicialment la modificació puntual del
PGOU núm. 38 Pla de Baix de Domeny.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial del Sector Pla de
Baix de Domeny.

Aprovar inicialment la modificació del projecte de reparcel·lació del sector Pla
de Baix de Domeny.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Exp.: 2011001312 - C. 10.025.072

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ
CIUTAT

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

2. ASSABENTATS.

3. CONVALIDACIONS.

8 de febrer de 2011

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentències i dels decrets dictats.

Convalidació dels decrets dictats.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de dates 11 i 28 de gener
d'enguany.

1. ACTA. 



Aprovar inicialment el PMU carrer Sant Jordi, núm. 39 - Pont Major.

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, PSC i ICV a favor de la
dació en el pagament de les hipoteques i l'eliminació de les clàusules del sòl.

11.

12.
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Girona, 3 de febrer de 2011

MOCIONS

14. PRECS I PREGUNTES

13. PROPOSTES URGENTS


