PLE DE LA CORPORACIÓ
ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY
DE 2012.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 14 DE MAIG
D'ENGUANY.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. ASSABENTATS
*

Sentència núm. 39, de 13 de març de 2012.
Resolució 2012000161

*

Sentència núm. 94, de 28 de març de 2012.
Resolució 2012000162

*

Sentència núm. 91, d'11 d'abril de 2012.
Resolució 2012000163

*

Sentència núm. 312, de 30 d'abril de 2012.
Resolució 2012000164

*

Sentència núm. 131, de 7 de maig de 2012.
Resolució 2012000165

*

Sentència núm. 229, de 14 de maig de 2012.
Resolució 2012000166

*

Sentència núm. 102, de 14 de maig de 2012.
Resolució 2012000167

*

Sentència núm. 143, de 16 de maig de 2012.
Resolució 2012000168

*

Sentència de 16 de maig de 2012.
Resolució 2012000169

*

Decret de 24 de maig de 2012.
Resolució 2012000170

* Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2012
Primer: Modificar el Decret d'Alcaldia de data 12 de juliol de 2011 de nomenar
regidors de barri i nomenar regidor de barri de Sant Narcís a Joan Alcalà
Quiñones.
Segon: Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho en el
BOP, en el taulell d'anuncis i a la seu electrònica.
Aquest decret tindrà efectes des del dia següent a la seva signatura.
Resolució 2012000171

* Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2012
Primer: Modificar el Decret d'Alcaldia de data 12 de juliol de 2011 de delegar les
atribucions de la regidoria delegada del projecte ferroviari a Carles Ribas Gironès.
Segon: Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho en el
BOP, en el taulell d'anuncis i a la seu electrònica.
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Aquest decret tindrà efectes des del dia següent a la seva signatura.
Resolució 2012000172

4. CONVALIDACIONS
*

Decret d'Alcaldia de data 4 de juny de 2012. Nomenar la Comissió de Delimitació
Municipal.
Resolució 2012000173

*

Acord de la JGL de data 11 de maig de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 486/2011.
Resolució 2012000174

*

Acord de la JGL de data 11 de maig de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 154/2012.
Resolució 2012000175

*

Acord de la JGL de data 11 de maig de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 501/2011
Resolució 2012000176

*

Acord de la JGL de data 11 de maig de
contenciós administratiu núm. 147/2012.

2012. Compareixença en el recurs
Resolució 2012000177

*

Acord de la JGL de data 11 de maig de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 455/2011
Resolució 2012000178

*

Acord de la JGL de data 25 de maig de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 188/2012
Resolució 2012000179

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
5. Aprovació inicial de la creació del Consorci d'Arts Escèniques de Salt-Girona.
Resolució 2012000180

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA
6. Informar favorablement l'increment del 2,90 % de tarifes del servei d'abastament
d'aigua potable, presentat per l'empresa Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter SA,
amb motiu de l'increment del cànon de l'aigua
Resolució 2012000181

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
7. Aprovar inicialment la modificació del PGOU núm. 46, PA 103, Equipament
comercial.
Resolució 2012000182

8. Resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la creació del servei
de "mini tren" turístic a la ciutat de Girona
Resolució 2012000183

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
9. Contractació de la gestió de servei públic del mini tren turístic de la ciutat de
Girona.
Resolució 2012000184

10. Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals capítol V, apartat II: Serveis
municipals d'esports.
Resolució 2012000185
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11. Aprovació Compte General exercici 2011
Resolució 2012000186

MOCIONS
12. Moció que presenta el grup municipal del PSC per impulsar un "Pla Local per a la
inclusió social i la lluita contra la pobresa".
Resolució 2012000187

13. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA contra el tancament del centre
de menors de Montilivi.
Resolució 2012000188

14. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per intensificar les relacions de
Girona amb Perpinyà i la Catalunya Nord.
Resolució 2012000189

15. Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.
Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la creació del Consell
Municipal per l'alliberament LGTB (Lèsbic, Gai, Transexual i Bisexual) de Girona.
Resolució 2012000190

16. S'ha desestimat la proposta següent:
Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a l'impluls d'un Pla Local de
Joventut a l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2012000191

17. Moció que presenta el grup municipal del PPC per tal de què s'encarregin la
redacció dels projectes de dinamització comercial del barri del Pont Major i del
barri de Montjuic
Resolució 2012000192

MOCIONS ENTITATS CIUTADADES
18. Moció que presenta l'Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter sobre garantir
la continuïtat del club Sant Jordi de Santa Eugènia.
Resolució 2012000193

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 onze
de juny de dos mil dotze.
Girona, 12 de juny de 2012
La secretària general

M. Glòria Gou Clavera
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