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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 

Sessió: 

19 d'octubre de 2015 

19:30 

Ordinària 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. ACTA. 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 14 de setembre 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  5  d'octubre  de  2015  relatiu  a  designació  de 
càrrecs corresponents de la Fundació Fira de Girona. 

 

* Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 
 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  28  de  setembre  de  2015  relatiu  a  dotació 
econòmica als grups municipals 

 

 
4. CONVALIDACIONS. 

* Declaració obres d'especial interés o utilitat municipal. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA 

5. Aprovació  del  Conveni  de  col·laboració  amb  l'entitat  UNI  Girona  Club  de 
Bàsquet   (G17857228)   per   la   seva   participació   a   l'Eurolliga   Femenina 
2015/2016. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS 

6. Verificar el Text Refós de la modificació puntual del Pla General núm. 59 per a 
la  supressió  del  PMU  13  Ctra.  Barcelona,  i  delimitació  dels  polígons  PA-116 
(Ctra. Barcelona - Avellaneda - Clínica); i PA - 117 (C/ Barcelona - nord). 

 

7. Estimar  en  part  les  al·legacions  presentades  i  aprovar  provisionalment  la 
delimitació  de  la  Trama  Urbana  Consolidada  Supramunicipal,  pel  que  fa  al 
terme  municipal  de  Girona,  i  que  compren,  també  en  el  seu  conjunt,  els 
municipals de Salt, Sarrià de Ter, Fornells de la Selva i Vilablareix. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT 

8. Exercici d'accions contra la Resolució de la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de 17 
de juliol de 2015 

 

9. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals per a 
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l'exercici 2016 
 

 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

10. Moció  que  presenta  UGT  Girona  en  suport  a  la  creació  de  la  prestació 
"Garantia +55". 

 

 
MOCIONS 

11. Moció que presenta el grup municipal de C's sol·licitant l'adaptació dels parcs 
infantils del municipi perquè siguin accessibles per a tots els nens i nenes. 

 

12. Moció  que  presenta  la  CUP-Crida  per  Girona,  ERC-MES  i  el  PSC  per  exigir 
una  nova  Llei  reguladora  del  Dret  a  l'Habitatge  que  cobreixi  les  mesures  de 
mínims per fer front a l'emergència habitacional. 

 

13. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d'ERC-MES  per  celebrar  un  Dia 
d'Horaris Europeus en el marc de la Reforma Horària. 

 

14. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-MES i CUP-Crida per Girona 
en  motiu  del  75è  aniversari  de  l'assassinat  del  president  Lluís  Companys  i 
Jover. 

 

15. Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre transparència i accès a la 
informació. 

 

16. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP-Crida  per  Girona  sobre  el 
model turístic de la ciutat. 

 
17. PROPOSTES URGENTS 

 
18. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 15 d'octubre de 2015 

 

L'alcalde president 
 
 

        
 
 

Carles Puigdemont i Casamajó 


