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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 

Data : 

Hora : 

Sessió: 

13 de maig de 2013 

20:00 

Ordinària 
 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA. 

Aprovació  de  les  actes  de  les  sessions  anteriors,  de  dates  26  de  març  i  8 
d'abril d'enguany. 

 
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 

 
3. ASSABENTATS. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
 

* Decret  d'Alcaldia  de  data  8  de  maig  de  2013  referent  a  la  modificació  de  la 
composició de la mesa de contractació. 

 
* Decret de l'Alcaldia de data 4 d'abril de 2013 relatiu a modificar les prestacions 

derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb l'empresa "Eulen. 
SA.". Import: 3.867,44€. Reducció: 564,43€. 

 
* Decret de l'Alcaldia de data 5 d'abril de 2013 relatiu a assignació temporal de 

funcions al Sr. Joaquim Oliva Sala 
 

* Decret de l'Alcaldia de data 26 d'abril de 2013 relatiu a adhesió a la Declaració del 
Dia d'Europa 2013 del Consell Català del Moviment Europeu 

 
4. CONVALIDACIONS. 

 

* Acord  de  la  JGL  de  data  12  d'abril  de  2013.  Compareixença  en  el  recurs 
contenciós administratiu núm. 57/2013. 

 
* Acord  de  la  JGL  de  data  3  de  maig  de  2013.  Compareixença  en  el  recurs 

contenciós administratiu núm. 95/2013. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 
 

5. Composició del grup municipal del PPC. 

 
6. Modificació del nomenament dels membres de les Comissions Informatives. 

 
7. Modificació dotació econòmica assignada als grups municipals. 
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8. Modificació   dels   membres   representants   de   la   Corporació   en   entitats, 
institucions i organismes. 

 
9. Modificació   del   nomenament   dels   representants   de   la   Corporació   en   els 

consells escolars. 
 

10.  Aprovar denominació, anul· lació, perllongació i modificació de noms de carrers 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 

 
11.  Modificació del contracte de selecció d'un soci privat per a la constitució d'una 

societat d'Economia Mixta per a la gestió del servei de recollida d'escombraries 
i neteja viària, adjudicat a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA. 

 
12.  Aprovació de l'expedient de subministrament de contenidors de càrrega lateral 

amb vehicle mono operador, per a recollida de residus. 
 

13.  Autoritzar una declaració de compatibilitat. 

 
14.  Modificació de la Plantilla Orgànica del 2013. 

 
15.  Modificació de la Relació de Llocs de Treball 

 
16.  Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona pel 2013. 

 
17.  Anul.lació de l'acord de Ple de data 8 d'abril de 2013 pel que s'aprovaven les 

bases  de  la  convocatòria  per  a  la  provisió  en  propietat  de  tres  places  de 
sergent de la policia municipal i aprovació de les bases de la convocatòria per a 
la  provisió  en  propietat  de  dues  places  de  sergent  de  la  policia  municipal  i 
aprovació de les bases per a la provisió en propietat d'una plaça d'inspector de 
la policia municipal. 

 
18.  Cessió a la Fundació SER.GI de l'ús d'un local situat al c/ Joan Reglà / Plaça 

Lluís Companys, número 12 - Edifici cent Llars. 
 

19.  Transferència de crèdit entre partides pressupost 2013 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 

 
20.  Aprovar  inicialment  el  Projecte  d'urbanització  del  Parc  Central,  fase  3  de  la 

restitució de l'àmbit afectat pel TAV a la zona del Parc Central - Plaça d'Europa 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

21.  Aprovar inicialment el reglament del Consell de Cohesió de Serveis Socials de 
Girona. 

 
22.  Aprovar el reglament del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i 

Bisexuals de la ciutat de Girona. 
 

MOCIONS 
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23.  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PSC  a  favor  d'implementar  el  Pla 
Estratègic de Cultura i executar el projecte del cinema Modern. 

 
24.  Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per defensar la funció social 

de la propietat d'habitatges: un fons social català d'habitatges i el lloguer forçós 
dels habitatges buits. 

 
25.  Moció   que   presenta   el   grup   municipal   de   la   CUP   per   la   contractació 

responsable amb cirteris socials i ambientals a l'Ajuntament de Girona. 
 

26.  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP  per  donar  suport  al  poble 
palestí en motiu del 65è aniversari de La Nakba Palestina. 

 
27.  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PPC  per  instar  al  govern  de  la 

Generalitat a presentar els pressupostos per al 2013 i definir les inversions a la 
ciutat de Girona. 

 
28. PROPOSTES URGENTS 

 

29. PRECS I PREGUNTES 
 

Girona, 9 de maig de 2013 
 

L'alcalde president 
 

 

 
Carles Puigdemont i Casamajó 


