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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 

Sessió: 

13 de juliol de 2015 

19:30 

Ordinària 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. ACTA. 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 29 de juny 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 4 de juny de 2015 relatiu al nomenament del Sr. 
LLuís Pau Gratacós, Secretari General de la Corporació en funcions. 

 

* Decret de l'Alcaldia de data 22 de maig de 2015 relatiu a adquisició per part de 
l'Ajuntament d'accions a CAIXABANK SA de la societat Cementiri de Girona, 
SA. 

 

* Nomenament del Sr. Enrique Urreta Alvarez, personal eventual. 
 

* Nomenament  del  Sr.  Narcís  Sastre  Fulcarà,  personal  eventual  per  ocupar  el 
lloc de treball de Coordinador de Sostenibilitat. 

 

* Nomenament del Sr. Albert Riera Pairó, personal eventual 
 

* Nomenament del senyor Jordi Moner Caner, personal eventual per ocupar el 
lloc de treball de coordinador de programes període 2015-2019. 

 

* Nomenament  del  senyor  Francesc  López  Fernández,  cap  de  Gabinet  de 
l'alcalde com a personal eventual, període 2015-2019. 

 

* Nomenament del Sr. Joaquim Oliva Sala, com a personal eventual. 
 

* Nomenament del senyor Carles Ferreira Torres, personal eventual. 
 

* Nomenament del Sr. Daniel Planas Vila, personal eventual 
 

* Nomenament del senyor Biel de Montserrat Valls, personal eventual. 
 

* Nomenament de la senyora Sonia Cebrian Torres, personal eventual. 
 

* Nomenament  del  Sr.  Francesc  Xavier  Ten  Costa,  personal  eventual  per 
ocupar el lloc de treball de Coordinador d'Arts Escèniques. 

 

* Nomenament de la Sra. Maria Teresa Carpintero Campal, personal eventual. 
 

* Nomenament de la senyora Dolors Martin Sanchez personal eventual. 
 

* Nomenament de la Sra. Georgina Andreu Mur, personal eventual, per ocupar 
el lloc de treball de Coordinadora de Promoció i Ocupació. 

 

* Nomenament de la Sra. Maria Clara Sánchez-Castro Bonfill, personal 
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eventual, per ocupar el lloc de treball de Coordinadora de Ciutadania. 
 

* Nomenament de la Sra. Aïna Subiñà Casals, personal eventual 
 

 
4. CONVALIDACIONS. 

* Declaració obres d'especial interés o utilitat municipal. 
 

* Decret d'Alcaldia de data 7 de juliol de 2015, relatiu a la correcció d'errades 
materials i omissions detectades en els acords adoptats en sessió plenària de 
29 de juny de 2015 i decrets d'alcaldia de 25 de juny de 2015 assabentats en 
la mateixa sessió. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS 

5. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell 
en l'àmbit del Pla Especial de la Unitat d'Actuació del Pou Rodó. 

 

6. Verificar el text refós de la modificació puntual del TR del PGOU núm. 51 - PA 
89  L'Aurora,  que  incorpora  les  prescripcions  imposades  per  acord  de  la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 2 de juny de 2015. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT 

7. Aprovar  inicialment  la  relació  concreta  i  individualitzada  de  béns  i  drets 
afectats per l'execució del projecte d'eliminació de la Unitat d'Actuació Tomàs 
Mieres 3. 

 

8. Aprovar l'acta de cessió per part del Ministeri de Foment del Pont sobre el riu 
Ter de 485,50 metres ubicat entre els barris de Sant Ponç i Pedret per millorar 
els accessos de la zona nord-est de la ciutat. 

 

9. Modificar  l'ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa per  a  l'estudi,  anàlisi  i 
expedició de documents. 

 

10. Aprovar el Compte General de l'exercici 2014. 
 

11. Ordenança  general  de  subvencions  de  l'Ajuntament  de  Girona,  els  seus 
organismes autònoms i entitats que en depenen 

 

12. Modificació pressupost 2015 : transferència entre partides 
 

 
MOCIONS 

13. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  ERC-MES-AM  per  confeccionar  un 
mapa de la distribució socioeconòmica de Girona. 

 

14. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PSC-CP  per  un  Pla  d'Impuls 
d'Activitats Físiques Esportives. 

 

15. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PPC  referent  a  instaurar  un  Ple 
extraordinari anual sobre l'estat de la ciutat. 

 

16. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-CRIDA PER GIRONA pel dret 
d'intervenció ciutadana als plens municipals. 

 

17. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP-CRIDA  PER  GIRONA  per 
iniciar un procés d'adequació del nomenclàtor de la ciutat. 
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18. PROPOSTES URGENTS 

 
19. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 9 de juliol de 2015 

 

L'alcalde president 
 
 

        
 

 
Carles Puigdemont i Casamajó 


