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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 8 DE FEBRER
DE 2011.

*

*

*

*

*

Sentència núm. 361, de 17 de desembre de 2010.

Sentència núm. 271, de 20 de desembre de 2010.

Sentència núm. 989, de 23 de desembre de 2010.

Sentència núm. 990, de 23 de desembre de 2010.

Sentència núm. 373, de 30 de desembre de 2010.

1.- Aprovar la liquidació del pressupost 2010 de l'Organisme Autònom d'Educació
Musical amb el següent contingut i segons es detalla al document annex: 

a. Resultat pressupostari : 93.094,84 € 
b. Romanent de tresoreria total :  216.369,17 €
c. Romanents de crèdit :8.160,55 €
d. Romanent per a despeses generals : 208.208,62 €

2.- Aprovar la incorporació dels crèdits emparats a l'establert a l'art.182 del RDL
2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i per un import de 8.160,55 €,  en càrrec al romanent  destinat a despeses
generals 

3.- Aprovar el romanent disponible per a destinar  a despeses generals, desprès
de la incorporació anterior, per un import de 208.208,62 €.

4.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2010 a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, (art. 193.5 RDL 2/2004, de 5
de març).

5.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri de l'aprovació
de la Liquidació (art. 193.4 RDL 2/2004, de 5 de març)."

1.- Aprovar la liquidació del pressupost 2010 de l'Organisme Autònom Patronat
Call de Girona amb el següent contingut i segons es detalla al document annex: 

a. Resultat pressupostari : 6.040,56€ 
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2. ASSABENTATS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2011

Decret de l'Alcaldia de data 31 de gener de 2011
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APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, DE DATES 11 I
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b. Romanent de tresoreria total :  32.283,47 €
c. Romanents de crèdit : 21.251,56 €
d. Romanent per a despeses generals : 11.031,91 €

2.- Aprovar la incorporació dels crèdits emparats a l'establert a l'art.182 del RDL
2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i per un import de 21.251,56 €,  amb càrrec al romanent  destinat a
despeses generals  

3.- Aprovar el romanent disponible per a destinar  a despeses generals, desprès
de la incorporació anterior, per un import de 11.031,91 €.

4.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2010 a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, (art. 193.5 RDL 2/2004, de 5
de març).

5.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri de l'aprovació
de la Liquidació (art. 193.4 RDL 2/2004, de 5 de març)."

1r- Aprovar la liquidació del pressupost 2010 de l'Ajuntament de Girona amb el
següent contingut i segons es detalla al document annex: 

a. Resultat pressupostari : 6.263.133,70 €
b. Romanent de crèdits : 41.642.251,81
c. Romanent de crèdit a incorporar : 40.003.640,33 
d. Romanent de tresoreria total : 45.945.108,17 €
e. Romanent per a despeses generals : 458.378,46 €

2n.- Aprovar la incorporació dels crèdits emparats a l'establert a l'art.182 del RDL
2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i per un import de 40.003.640,33 €,  en càrrec al romanent de tresoreria
total.

3r.- Aprovar el romanent disponible per a destinar  a despeses generals, desprès
de la incorporació anterior, per un import de 458.378,46 €.

4t.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2010 a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, (art. 193.5 RDL 2/2004, de 5
de març).

5è.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri de l'aprovació
de la Liquidació (art. 193.4 RDL 2/2004, de 5 de març)."

Acceptar l'organització de la 9a Conferència Europea d'Arxius a la ciutat de Girona
en el transcurs de l'any 2014. Serà assumida per l'Ajuntament de Girona,
mitjançant el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions que procurarà el
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3. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 5 de febrer de 2011

Decret de l'Alcaldia de data 17 de gener de 2011
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

suport de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura, la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de
Catalunya, la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros (CAA) i l'Associació
d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya.

Nomenar el senyor Joan Boadas i Raset, cap del Servei de Gestió Documental,
Arxius i Publicacions com a representant de l'Ajuntament de Girona en
l'organització d'aquesta Conferència i com a interlocutor amb els organismes
col·laboradors nacionals i internacionals.

Deixar sense efecte l'acord plenari de 9 de juny de 2009, de cessió modal a
Vivendes de Girona SAU de l'habitatge situat a la Ronda Pedret núm. 6, 2-1.

Aprovar inicialment l'Ordenança municipal de l'administració electrònica.

Iniciar l'expedient de contractació, aprovar els plecs de clàusules del contracte
especial que ha de regir la licitació per a la contractació de l'ús i explotació de la
xarxa sense fils de titularitat municipal (WIfi) per oferir l'accés a Internet.

Ratificar el conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Girona i la
Fundació Parc Científic i Tecnològic de la UdG de data 5 de març de 2009 i
acceptar la cessió d'ús gratuïta d'espais.

Aprovar conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, la Fundació Parc
Científic i Tecnològic de la UdG i la Universitat de Girona per a impulsar el
projecte "Clúster TIC MEDIA de Girona"

Rectificar l'acord del Ple de data 14 de juny de 2010; aprovar el conveni subscrit
entre les Sres. Concepció Morell Carreras i M. Carme Vidal Giralt i l'Ajuntament de
Girona, i aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 38 Pla de Baix
de Domeny.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial del Sector Pla de Baix de
Domeny.

Aprovar inicialment la modificació del projecte de reparcel·lació del sector Pla de
Baix de Domeny.

Aprovar inicialment el PMU carrer Sant Jordi, núm. 39 - Pont Major.

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, PSC, CiU i ICV a favor de la
dació en el pagament de les hipoteques i l'eliminació de les clàusules del sòl.
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ
CIUTAT

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

MOCIONS
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Resolució 2011000039

Girona, 9 de febrer de 2011                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 2 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia vuit
de febrer de dos mil onze.


