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

*

*

*

*

*

*

Sentència núm 327, de 20 d'octubre de 2010.

Sentència núm. 6, de 4 de gener de 2011.

Sentència núm. 10, de 21 de gener de 2011.

Sentència núm. 56, de 3 de febrer de 2011.

Sentència núm. 55, de 7 de febrer de 2011.

Sentència núm. 36, de 22 de febrer de 2011.

"Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat "Fòrum
Gastronòmic, SL", representat pel senyor Jaume Von Arend, amb NIF B-
62339957, destinat a establir les bases de col·laboració conjunta per tal de
realitzar l'esdeveniment "Fòrum Gastronòmic Girona 2013" que potenciï la
gastronomia gironina i els sectors econòmics i socials implicats, creant una marca
gastronòmica de Girona en la forma que es descriu en el conveni, que comporta
una aportació de 65.000 € a l'entitat "Fòrum Gastronòmic, SL".

1. Aportació econòmica de 30.000 € que es farà efectiva el dia  30 de juny de
2012 amb constitució simultània de garantia amb aval per import de 5.200 €.

2. Aportació al finalitzar l'esdeveniment i prèvia a la seva liquidació de la quantia
de 35.000 €, de la que es deduirà l'estalvi que suposi pel Fòrum Gastronòmic SL,
les inversions efectuades en l'espai per l'activitat congressual.

Amb càrrec a les partides:
2012 12 922 226 20: 30.000 € el dia 30 de juny de 2012
2013 12 922 226 20: 35.000 € el dia 28 de febrer de 2013

La resolució de l'alcaldia serà objecte de convalidació al Ple Municipal en
compliment del que disposa el RDL 2/2004 de 5 març, article 174 del Text Refòs
d'Hisendes Locals.

S'acompanya en annex el conveni de col.laboració.
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2. ASSABENTATS

3. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1.

Decret de l'Alcaldia de data 24 de febrer de 2011.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 8 DE FEBRER
D'ENGUANY.
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4.

5.
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8.
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13.

Presentació de la Memòria del Defensor de la Ciutadania de Girona de l'any 2010

Adhesió al pla de pensions de promoció conjunta per a l'administració local de
Catalunya.

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació o
aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic exercici 2011. 

Modificació de les bases d'execució del pressupost exercici 2011.

Declarar la caducitat de l'expedient d'expropiació de la finca afectada segons
determinacions del Pla Especial de la Creueta, i sotmetre a informació pública la
relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats per l'execució del Pla
Especial de la Creueta.

Aprovació del Pla Local de Mitigació del Canvi Climàtic de Girona i els seus
annexes.

Sol·licitar una subvenció per a l'escolarització, a les escoles bressol municipals, de
nens i nenes de 0-3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides.

Moció que presenta el grup municipal de CiU en favor del traspàs urgent de
l'Aeroport de Girona a la Generalitat de Catalunya.

Moció que presenta el grup municipal del PP referent a manifestar el malestar per
la decisió presa pel Departament de Salut d'aturar la construcció del nou Hospital
Dr. Josep Trueta.

Moció que presenten els grups municipals del PSC, CiU, ERC i ICV relativa a
l'Aeroport de Girona-Costa Brava.
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Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.11.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I EDUCACIÓ

MOCIONS

PROPOSICIONS URGENTS
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Girona, 10 de març 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 març de dos mil onze.


