
LLP/am 

Exp.: 2015018531 - C. 06.025.072 
 
 
 

PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 
Sessió: 

14 de desembre de 2015 

19:30 

Ordinària 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. ACTA. 

Aprovació  de  les  actes  de  les  sessions  anteriors,  de  dates  9,16  i 23  de 
novembre d'enguany. 

 

 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte dels decrets i sentències dictats. 

* Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2015 relatiu a 
donar compte del resultat definitiu del control financer efectuat a l'Ajuntament 
de Girona a raó de la subvenció concedida per a l'execució del programa "Pla 
d'Acollida i Convivència" de la Dirección General de Migraciones amb càrrec al 
Fons Europeu per a la Integració de Nacionals de Tercers Països (expedient 
FEI/2012/132). 

 

* Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2015 relatiu a 
donar compte del resultat definitiu del control financer efectuat a l'Ajuntament 
de  Girona  a  raó  de  les  subvencions  concedides  pel  Centre  Gestor  d'Acció 
Social de la Diputació de Girona a l'exercici 2013. 

 

* Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2015 relatiu a 
donar compte 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, 
corresponent  a  l'exercici  2013,  amb  l'objectiu  d'avaluar  l'adequació  de  les 
estimacions  contingudes  al  Pla  Econòmic  i  Financer  (PEF)  regulador  de  la 
pròrroga del període 2013-2020, amb les magnituds econòmiques contingudes 
en els comptes anuals de l'exercici 2013 aprovats per la societat. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA 

4. Denominació específica d'un institut de secundària de la ciutat. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS 

5. Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Text  refós  del  PGOU  de 
Girona núm. 63 zona comercial Palau. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT 

6. Modificació de crèdit per transferència entre partides 
 

7. Aprovació del Projecte bàsic d'adequació i millora de l'eficiència energètica de 
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la planta de valorització energètica de residus de Campdorà  i del seu annex 3: 
modificacions prioritàries. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

8. Aprovar inicialment el Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia Municipal. 
 

9. Justificació de l'assumpció per part de l'Ajuntament del servei d'estacionament 
amb limitació horària a diversos carrers de Girona 

 

 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

10. Moció que presenta l'entitat Mou-te en bici per incentivar l'ús de la bicicleta a la 
ciutat de Girona. 

 

 
MOCIONS 

11. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 
per a l'obligat compliment de les lleis i sentències. 

 

12. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PSC  per  millorar  la  prevenció  i  la 
transversalitat  de  les  polítiques  d'atenció  a  la  infància,  l'adolescència  i  les 
famílies. 

 

13. Moció que presenten els grups municipals de CIU, ERC-MES, PSC, CUP i C's 
de suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la guerra 
civil. 

 

14. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d'ERC-MES  per  reclamar  l'inici  de  la 
confecció d'un Pla Estratègic de l'Esport a Girona. 

 

15. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP-Crida  per  Girona  per  un 
compromís de Girona amb el clima. 

 
16. PROPOSTES URGENTS 

 
17. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 10 de desembre de 2015 

 

L'alcalde president 
 
 

           
 
 

Carles Puigdemont i Casamajó 


