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PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 13 d'octubre de 2014
Hora : 19:30
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació de les actes de 8 i 26 de setembre de 2014.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.
Donar compte de les sentències i decrets dictats.
*

Donar compte al Ple municipal del resultat definitiu del control financer i
d'eficàcia realitzat per EFIAL, SA, de la societat d'Aigües de Girona, Salt i
Sarrià de Ter, SA, corresponent a l'exercici 2012, que es va donar compta a la
Junta de Govern Local en la sessió celebrada en data 12 de setembre de
2014.

*

Donar compte al Ple del número de personal eventual.

*

Decret de l'Alcaldia de data 13 d'agost de 2014 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb la
"Fundació Mas Xirgu".

*

Decret de l'Alcaldia de data 22 d'agost de 2014 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb
l'empresa "Eulen. SA.".

*

Decret de l'Alcaldia de data 26 de setembre de 2014 relatiu a pròrroga del
termini d'execució de les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla

*

Decret de l'Alcaldia de data 22 de setembre de 2014 relatiu a nomenament de
Olga Felip Tarragó com a personal eventual de confiança o assessorament
especial.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
4. Adherir-se a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA)
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
5. Sol·liciar l'ampliació del termini de reintegrament PIE exercicis 2008 i 2009
6. Aprovar la transferència de crèdit entre partides del pressupost 2014
7. Aprovar el protocol de contractació responsable.
8. Adjudicar la contractació dels serveis postals.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA
9. Inici del tràmit de modificació del contracte de servei públic de recollida de
residus i neteja viària de la ciutat de Girona
10. Modificar el recorregut de la línia d'autobusos L11.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
11. Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona
núm. 60 eliminació de la UA 25 Tomàs Mieres 3.
MOCIONS
12. Moció que presenta el regidor no adscrit Sr. Palomares referent a demanar i
exigir la immedita dimissió del president del Govern Espanyol Sr. Mariano
Rajoy.
13. Moció que presenta el grup municipal del PSC per reclamar les inversions de
l'Estat a Girona.
14. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA sobre el dret de remuneració
als autors pels prèstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques.
15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP i el regidor no adscrit Sr.
Bonaventura perquè els ciutadans no hagin d'assumir la indemnització pel
cessament del projecte Castor.
16. PROPOSTES URGENTS
17. PRECS I PREGUNTES
Girona, 9 d'octubre de 2014
L'alcalde president

Carles Puigdemont i Casamajó

