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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 
Sessió: 

9 de setembre de 2013 

19:30 

Ordinària 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA. 
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 29 de juliol d'enguany. 

 

   * Presa de possessió del regidor Sr, Joaquim Bonaventura Ayats. 
 

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   7   d'agost   de   2013   relatiu   a   modificar   les 
prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja  establert  amb 
l'empresa "Eulen. SA.". Import: 20.399,15€. 

 
* Obligacions  subministrament  informació  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions 

Públiques, execució pressupostària segon trimestre de 2013 
 

* Acord de JGL de data 6 de setembre de 2013. Aprovació inicial del projecte de 
reposició del riu Güell a la seva confluència amb el TAV. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

 
4. Aprovació festes locals per a l'any 2014. 

 
5. Adquisició  de  la  Col·lecció  d’Art  Rafael  i  Maria  Teresa  Santos  Torroella  i 

acceptació  de  la  donació  de  l’Arxiu  i  Biblioteca  Rafael  Santos  Torroella,  i 
subscripció  dels  respectius  contractes  de  compravenda  i  de  donació  amb  la 
senyora Maria Teresa Bermejo Hernández, en la seva qualitat de propietària 
d’ambdós fons. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 

 
6. Adjudicació del subministrament de contenidors de càrrega lateral amb vehicle 

mono operador, per a recollida de residus. 
 

7. Aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació  de  crèdit  al  pressupost  2013 
amb càrrec al romanent de tresoreria de 2012 per necessitats d'urbanització 
del carrer Bisbe Sivilla. 

 
8. Convocar licitació per adjudicar les obres d'urbanització de la plaça Mare de 

Déu de Montserrat (subfase 1 de la fase 2 de la restitució de l'àmbit afectat per 
les obres del TAV a la zona de la plaça d'Europa / Parc Central). 
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9. Convocar licitació per adjudicar les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla 
(subfase  1  de  la  fase  3  de  les  obres  de  restitució  de  l'àmbit  afectat  per  les 
obres del TAV a la zona de la plaça d'Europa / Parc Central) 

 
10. Adjudicació   de   la   contractació   del   subministrament   d'energia   elèctrica   a 

l'Ajuntament  de  Girona,  organismes  dependents  i  societats  municipals  que 
s'integrin al sistema de contractació centralitzada del propi Ajuntament. 

 
11. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  amb  l'associació  minusvàlids  físics 

associats (MIFAS) 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 

 

12. Aprovació inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 52 

incorporació  al  PGOU  dels  sectors  Accés  Nord,  Pla  de  Baix  de  Domeny  i 
Parador del Güell. 

 
13. Aprovació inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 53 

condicions d'ús de la zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
14. Aprovació definitiva del Reglament del Consell de Cohesió de Serveis Socials 

de Girona. 

 
15. Aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 

Transsexuals i Bisexuals de la ciutat de Girona. 

 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

16. Moció  que  presenta  Independència  Assemblea  Nacional  Catalana  per  tal  de 
donar suport a la Via Catalana, a la veu de la societat civil organitzada com a 
manifestació que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà 
per a decidir per si mateix el seu futur. 

 
MOCIONS 

17. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la desaparició de l'índex 
IRPH. 

 
18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP a favor de la querella contra 

els crims del franquisme. 

 
19. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  CiU  d'adhesió  al  pacte  pel  dret  a 

decidir. 
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20. PROPOSTES URGENTS: 
 
Aprovació inicial de la modificació puntual del Text Refós PGOU  núm. 54 elements 
sobre alçada reguladora màxima zona 5.2. 

 
21. PRECS I PREGUNTES 
 
Girona, 5 de setembre de 2013 
 
 
L’alcalde president 
 

 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 

 
 


