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PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 25 de gener de 2016
Hora : 19:30
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.
Donar compte de les sentències i decrets dictats.
*

Decret de l'Alcaldia de data 23 de desembre de 2015 relatiu a nomenament
del senyor Carles Mulero Punsi cap del Gabinet de l'Alcalde com a personal
eventual període 2015-2019.

*

Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2015 relatiu a nomenament de
la senyora Susanna Fulcarà Lara, personal eventual.

*

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS
3. Verificar el Text Refós del Pla Especial del Parc de les Pedreres, que inclou
les prescripcions imposades per l'acord adoptat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona de la Generalitat de Catalunya, en sessió de data 15
de juliol de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT
4. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2015.
5. PROPOSTES URGENTS
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES
6. Moció que presenta l'entitat Catalunya Lliure - Maulets en suport al referèndum
sobre el 3+2.
MOCIONS
7. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP referent al mapa
d'instal·lacions i equipaments esportius del muicipi (MIEM): un pla per a
contribuir al desenvolupament de les persones i a la vertebració de Girona.
8. Moció en suport a la plataforma en defensa de l'Ebre i a la lluita contra el Pla
Hidrològic de la Conca de l'Ebre.
9. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per Girona de solidaritat amb
els condemnats i condemnades pels fets del 15-J del 2011 al Parlament.
10. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-MES i la CUP-Crida per
Girona per al canvi de nom de la Fundació Princesa de Girona.
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11. PRECS I PREGUNTES
Girona, 20 de gener de 2016

