
Decret de l'Alcaldia de data 11 de gener de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 12 de gener de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 15 de febrer de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 21 de febrer de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 21 de febrer de 2012

Decret de l'Alcaldia  de data 28 de febrer de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 29 de febrer de 2012.

Acord de la JGL de data 17 de febrer de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 504/2011.

Acord de la JGL de data 17 de febrer de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 520/2011.

Acord de la JGL de data 2 de març de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 40/2012.

Convalidació del decret de l'Alcaldia-Presidència de data 7 de març de 2012.
Desestimant el recurs especial en matèria de contractació, presentat per la
CUP, contra  l'expedient de contractació administrativa i els plecs de
condicions tècniques i administratives, del servei de neteja d'edificis i
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3. ASSABENTATS.

4. CONVALIDACIONS.

12 de març de 2012

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentèmcies dictades.

Aprovació de les actes de le sessións anteriors, de dates 30 de gener i 13 de
febrer d'enguany.

1. ACTA. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
a) Informacions d'alcaldia.
b) Decrets a donar compte al ple.
c) Acords de la JGL a donar compte al ple



dependències municipals de l'Ajuntament de Girona.

Reconvertir el recurs d'alçada interposat contra l'acord del Director General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de data 12 de gener de 2012 pel qual
s'aprova la Trama Urbana Consolidada de Girona, en "requeriment previ",
davant l'Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de
Catalunya.

Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de les quotes derivades
del projecte de reparcel·lació de la UA Can Turon.

Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del sector Mas Marroc.

Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de la UA Torroella-
Nestlé.

Creació del servei de mini tren turístic a la ciutat de Girona

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) exercici 2012 i derogació article 27 de les
Ordenances del Pla Especial de conservació i reforma interior del Barri Vell.

Declaració d'assabentat de l'operació d'aportació dels  negocis d'aparcaments
per part d'Abertis Infraestructuras, SA (integrats a Saba Aparcamientos, SA) a
la filial de recent creació (Saba Infraestructuras, SA).

Aprovació dels Plecs de Condicions econòmiques, administratives,  tècniques i
facultatives particulars que han de regir la concessió demanial  per a
l'explotació de l'Estadi de Futbol de Montilivi i adjudicar directament la
concessió demanial a favor de "Girona Futbol Club, SAD"

Aprovació definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2012.

Moció que presenten els grups municipals del PSC i ICV-EUiA en contra de la
reforma laboral imposada pel govern de l'Estat.

Moció que presenta el grup municipal del PSC per la defensa de la Universitat
de Girona.

Moció que presenta el grup municpal del PSC per la posada en funcionament
del Pla Estratègic de Cultura.

Moció que presenta el grup municpal d'ICV-EUiA per tal de mantenir els
serveis oferts pel programa de Girona Tria.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per  la municipalització del
servei de neteja a l'Ajuntament de Girona.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

MOCIONS



Moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre el pagament de l'IRPF i
l'IVA.

19.
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Girona, 8 de març de 2012

21. PRECS I PREGUNTES

20. PROPOSTES URGENTS


