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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE
SETEMBRE DE 2012.

*

*

*

*

*

Sentència núm. 207, de 16 de juliol de 2012.

Primer.- Acceptar la correcció de tancament proposada per la Comissió, que en el
projecte de Canalització, sanejament i adequació urbana i paisatgística del riu
Güell a la zona urbana de Girona, ascendeix a 72.555,04€, ja que, tenint en
compte que el cost elegible aprovat per la Comissió en el projecte de referència és
de 4.534.690,00 €, i l'ajuda corresponent a la despesa declarada de 3.627.752,00
€ ( 80% del cost elegible), la correcció que correspon aplicar en virtut de la
proposta de tancament efectuada per la Comissió ascendeix a la xifra indicada de
72.555,04 €, que es correspon amb el 2% de l'ajuda corresponent a la despesa
declarada. 

Segon.- Del present decret s'en donarà compte a la propera sessió plenària que
se celebri.

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora
Ariadna Gabarda Mallorquí, assessora del grup municipal de ICV, amb la
categoria de tècnica de grau mitjà, amb una dedicació de 35 hores, i una retribució
íntegra mensual de 1.759,14 euros, amb efectes del dia 9 d'agost de 2012.

De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en el DOG, i es
publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació.

Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.

Sentència núm. 289, de 25 de juny de 2012.

Sentència núm. 180, de 27 de juny de 2012.

Sentència núm. 197, de 10 de juliol de 2012.

Sentència núm. 199, d'11 de juliol de 2012.

Resolució 2012000234

Resolució 2012000235

Resolució 2012000236

Resolució 2012000237

Resolució 2012000238

Resolució 2012000239

Resolució 2012000240

3. ASSABENTATS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 30 de juliol de 2012.

Decret de l'Alcaldia de data 31 de juliol de 2012

Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2012

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

*

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DE DATES 9 DE JULIOL I 23 DE
JULIOL D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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*

*

*

*

*

5.

6.

7.

8.

APROVAR el Pla Local de Joventut 2012-2015 en els termes que figuren al
document annex.

Acord de la JGL de data 20 de  juliol de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 230/2012.

Acord de la JGL de data 20 de  juliol de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 174/2012.

Acord de la JGL de data 13 de juliol de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 209/2012.

Acord de la JGL de data 13 de juliol de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 218/2012.

Acord de la JGL de data 7 de setembre de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 214/2012.

Primer - Aprovar les modificacions incorporades pel Departament d'Interior de la
Generalitat en la clàusula tercera (Obligacions de l'Ajuntament) i en la clàusula
setena (Import corresponent al Servei COR) del conveni de col·laboració entre el
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona, per
a l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions
d'emergències i seguretat de Catalunya, d'acord amb el document annex.

Segon - Convalidar el present Decret en el primera sessió del Ple de la Corporació
que es celebri.

Aprovar Festes locals de Girona per l'any 2013.

Aprovar operacions de delimitació entre els termes municipals de Quart i Girona

Aprovar les normes i procediments per a la gestió del Patrimoni de l'Ajuntament de
Girona.

Resoldre les al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública del
Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques
reguladores del contracte de gestió del servei públic de mini tren turístic de la
ciutat de Girona

Resolució 2012000241

Resolució 2012000242

Resolució 2012000243

Resolució 2012000244

Resolució 2012000245

Resolució 2012000246

Resolució 2012000247

Resolució 2012000248

Resolució 2012000249

Resolució 2012000250

4. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

Decret de l'Alcaldia de data 23 de juliol de 2012. Modificació del conveni de
col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Girona, per a l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la xarxa
RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya

*



-3-

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

18.

Aprovar la moció del Consorci Alba-Ter per garantir el cabal del riu Ter en el marc
del procés de licitació de la gestió del servei d'abastament prestat per ATLL

Desistir de la tramitació de l'expedient de modificació puntual del PGOU núm. 21-
PA 104 Pont de la Barca.

Aprovar inicialment la modificació del Text refós del PGOU núm. 48 PA-104 Pont
de la Barca.

Assumir per part de la Corporació, com a iniciativa pública, la modificació puntual
del text refós del PGOU núm. 47 "Celler de Can Roca", i aprovar inicialment
l'esmentada modificació.

Sol·licitar a la Direcció General del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la
Generalitat de Catalunya, que procedeixi a iniciar els tràmits necessaris per dur a
terme la modificació del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials
Estratègiques.

Moció que presenta la plataforma "Aigua és Vida" instant a la Generalitat de
Catalunya a: evitar la privatització de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat i a
garantir el compliment dels cabals legals de manteniment del riu Ter.

Moció que presenta l'Associació de Veïns de Sant Narcís demanant que
l'Ajuntament de Girona organitzi la celebració d'un procés informatiu en relació a
les obres del soterrament del tren convencional i del desballestament del pas
elevat actual.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor que el Govern de la
Generalitat posi en funcionament "Rodalies de Girona" aquest any 2012

Moció que presenta el grup municipal de la CUP en suport a les cooperatives.

Moció que presenta el grup municipal del PPC per a la creació de l'Agència de
Promoció Econòmica de Girona

Resolució 2012000251

Resolució 2012000252

Resolució 2012000253

Resolució 2012000254

Resolució 2012000255

Resolució 2012000256

Resolució 2012000257

Resolució 2012000258

Resolució 2012000259

Resolució 2012000260

Resolució 2012000261

S'ha desestimat la proposta següent:

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.

15.

17.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS

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 disset
de setembre de dos mil dotze.
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Girona, 18 de setembre de 2012                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera


