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3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.

4. CONVALIDACIONS.

12 de gener de 2015

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

19:30

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 15 de desembre de 2014.
1. ACTA. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Decret de l'Alcaldia de data 18 de desembre de 2014 relatiu a aprovació de
preus contradictoris de les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla

Decret de l'Alcaldia de data 18 de desembre de 2014 relatiu a nomenar al Sr.
Carles Ferreira Torres com a personal eventual de confiança o assessorament
especial en qualitat d'assessor dels regidors no adscrits.

Decret de l'Alcaldia de data 22 de desembre de 2014 relatiu a cessament de
personal eventual

Decret de l'Alcaldia de data 23 de desembre de 2014 relatiu a nomenament de
personal eventual

Cessament de personal eventual de confiança o assessorament especial

Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2014 relatiu a
aprovar el Protocol per a la creació de l'entitat urbanística especial de l'Àrea
Metropolitana Estratègica del Gironès, subscrit pels Ajuntaments de Fornells
de la Selva, Girona, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Bonificacions ICIO.

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.

Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2014

Desestimar les al·legacions presentades i aprovar provisionalment la
modificació puntual del text refós del PGOU de Girona núm. 60. Eliminació de
la UA 25 Tomàs Mieres 3.
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5.

6.

7.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
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L'alcalde president

Girona, 9 de gener de 2015

MOCIONS

13. PRECS I PREGUNTES

12. PROPOSTES URGENTS

Carles Puigdemont i Casamajó

Estimar en part les al·legacions presentades i aprovar provisionalment el Pla
Especial Urbanístic per a la regulació dels usos de restauració (bars, bars-
restaurants i restaurants) a dues zones de la ciutat

Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i la CUP en suport dels
afectats en espera de nous tractaments.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per l'aplicació de mesures de
transparència i participació en el pressupost municipal.

Moció que presenten els regidors i regidores no adscrits Sra. Bosch, Sr.
Amores, Sra. Barbero, Sr. Quintana i Sr. Bonaventura referent a què s'inclogui
una partida en els pressupostos de la Generalitat 2015 per al nou Hospital
Josep Trueta.
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