
Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de març de
2013, relatiu al resultat definitiu de l'auditoria operativa realitzada al servei de
Patrimoni.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de març de
2013, relatiu al resultat definitiu de l'auditoria operativa realitzada al servei de
Contractació.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de març de
2013, relatiu a l'auditoria realitzada per la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat (IGAE) del projecte de les "Obres per a la substitució de finestres al
CEIP Carme Auguet i EB el Pont".

Decret de l'Alcaldia de data 18 de febrer de 2013 relatiu a aprovar la modificació
de les prestacions derivades del contracte de serveis de neteja dels centres i
equipaments de l'Ajuntament de Girona.

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2013 relatiu a aprovar la liquidació
del pressupost corresponent a l'exercici 2012 de l'Organisme Autònom
d'Educació Musical de Girona.

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2013, relatiu a aprovar la liquidació
del pressupost corresponent a l'exercici 2012 de l'Ajuntament de Girona.

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2013, relatiu a aprovar la liquidació
del pressupost corresponent a l'exercici 2012 del Patronat el Call de Girona.
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3. ASSABENTATS.

4. CONVALIDACIONS.

11 de març de 2013

Ordinària

Data     :  

Hora    :

Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentències dictades.

Aprovar l'acta de la sessió anterior de data 11 de febrer de 2013.
1. ACTA. 

a) Informacions d'alcaldia.
b) Decrets a donar compte al ple.
c) Acords de la JGL a donar compte al ple.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 



Acord de la JGL de data 8 de febrer 2013. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 398/2012.

Acord de la JGL de data 8 de febrer de 2013. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm.492/2012.

Acord de la JGL de data  22 de febrer de 2013. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 26/2013.

Acord de JGL de data 15 de febrer de 2013. Aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la Plaça d'Europa, fase 2 de la restitució de l'àmbit afectat pel
TAV a la zona Parc Central - Plaça Europa.

Aprovació del conveni de col·laboració amb Fòrum Gastronòmic per a la
Temporada 2014/2015.

Decret de l'Alcaldia de data 25 de febrer de 2013 relatiu a aplanar-se la
demanda formulada en representació de l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES
DE ESPAÑA, SAU.

Decret de l'Alcaldia de data 27 de febrer de 2013 relatiu a revocar les
liquidacions en concepte de taxa per utilització privativa i aprofitament especial.

Decret de l'Alcaldia de data 27 de febrer de 2013 relatiu a revocar la liquidació
en concepte de taxa per utilització privativa i aprofitament especial.

Prorrogar el contracte administratiu de concessió per a la prestació del servei
de distribució i abastament d'aigua potable del sistema de Girona a favor de
l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA.

Aprovació definitiva pressupost exercici 2013

Presentació Qüestió de Confiança pressupostos municipals.

Ampliar el termini d'informació pública atorgat inicialment a la modificació de les
ordenances d'edificació del municipi de Girona.

Ampliar termini d'informació pública atorgat inicialment a la modificació puntual
del Text refós del PGOU núm. 50 per a la modificació de la regulació de
l'ocupació dels patis d'illa per a l'ús d'aparcament i de la regulació particular de
l'ús d'aparcament.

Aprovar la modificació del projecte bàsic i d'execució de la Biblioteca i Centre
Cívic Can Marfà.
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6.

7.

8.

9.

10.
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES



Moció que presenta l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona per la
gestió pública del servei d'aigua de Girona.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor de la transparència
democràtica i la participació ciutadana.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per declarar a la delegada del
govern espanyol, senyora María de los Llanos de Luna, persona non grata a la
ciutat de Girona.

11.

12.

13.
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L'alcalde president

Girona, 7 de març de 2013

MOCIONS

15. PRECS I PREGUNTES

14. PROPOSTES URGENTS

Carles Puigdemont i Casamajó


