GG/am
Exp.: 2014001266 - C. 10.025.072

PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 14 de febrer de 2014
Hora : 20:00
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 13 de gener d'enguany.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.
Donar compte de les sentències i decrets dictats.
*

Decret de l'Alcaldia de data 9 de gener de 2014 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb
l'empresa "Eulen. SA.". Import: 125.285,80.

*

Obligacions subministrament informació Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, execució pressupostària quart trimestre de 2013

*

Informe seguiment pla ajust corresponent al quart trimestre de 2013

*

Assabentat de l'informe A3/14 d’Intervenció, de data 27 de gener de 2014,
desfavorable al reconeixement de l’abonament de la part meritada de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012.

4. CONVALIDACIONS.
* Convalidar la presentació de candidatura del projecte NATUR'ACC a la 3a
convocatòria de projecte del Programa Operatiu de Cooperació Territorial
Espanya França Andorra
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
5. Adquisició de pintures, gravats, escultures, ceràmiques i altres objectes d'art i
acceptació de la donació de l'Arxiu i Biblioteca Rafael i Maria Teresa Santos
Torroella, i subscripció dels respectius contractes de compravenda i de
donació amb els senyors Rafael Pérez Bermejo i José Ignacio Pérez Bermejo i
la senyora Cristina Pérez-Modrego Bermejo.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
6. Aprovar les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça
de caporal de la policia municipal.
7. Inici i aprovació de l'expedient de contractació del Servei d'Atenció Domiciliària
(SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o
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manca d'autonomia personal, en el municipi de Girona
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA
8. Autoritzar la pròrroga per a la prestació i desenvolupament dels serveis
funeraris en el municipi de Girona
9. Revisar les tarifes del servei de taxi per a l'any 2014 sol·licitada per les
associacions empresarials del taxi STAC i AETAL.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
10. Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 57PA 115 Carrer Guilleries.
11. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Text Refós del PGOU núm.
56 de desafectació de sòls per canvi d'ubicació de l'enllaç de l'AP- 7.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
12. Aprovar la modificació del reglament regulador de la participació de la
comunitat educativa i de l'administració local en el control i la gestió de les llars
d'infants públiques del municipi de Girona.
MOCIONS
13. Moció que presenta el grup municipal del PSC per l'elaboració del Pla Integral
de Barri del Sector Est.
14. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA pel foment de l'ús de la
bicicleta i els camins segurs a les escoles.
15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per impulsar l'anella dels
barris.
16. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per convocar una consulta
ciutadana sobre la compra de la col·lecció Santos Torroella.
17. Moció que presenten els grups municipals de CiU, CUP, ICV-EUiA i el regidor
no adscrit perquè l'Ajuntament de Girona cedeixi el padró municipal de la ciutat
a la Generalitat per a la realització de la consulta del 9 de novembre de 2014.
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18. PROPOSTES URGENTS
19. PRECS I PREGUNTES
Girona, 11 de febrer de 2014
L'alcalde president

Carles Puigdemont i Casamajó

