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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIOL
DE 2009.
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Acord adoptat pel Consell Municipal de Sostenibilitat de data 1 de juny de 2009

Resolució de 26 de gener de 2009.

Sentència núm. 339, de 26 de març de 2009.

Sentència núm. 233, de 23 d'abril de 2009.

Sentència núm. 497, de 26 de maig de 2009.

Sentència núm. 254, de 5 de juny de 2009.

Sentència núm. 573, d'11 de juny de 2009.

Sentència núm. 176, d'11 de juny de 2009.

Sentència núm. 449, d'1 de juliol de 2009.

Sentència núm. 273, de 18 de maig de 2009.

Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, i amb efectes al dia 30 de juny de 2009 el senyor Gregori Martínez
Palomé, assessor del grup municipal d'ERC en virtut del nomenament efectuat per
decret d'alcaldia de data 30 d'octubre de 2007.

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora
Gemma Bessa Bueno, amb DNI 39.360.125 H, assesora del grup municipal
d'ERC, amb una dedicació de 17,5 hores setmanals, i una retribució íntegra
mensual de 914,21 euros, i amb efectes des del dia 1 de juliol de 2009.

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 DOGC, i es
publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació.

Del present acord se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
es celebri.
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2. ASSABENTATS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 22 de juny de 2009

Decret de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2009

PLE DE LA CORPORACIÓ

*
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APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 9 DE JUNY
D'ENGUANY.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Primer.- Expressar l'adhesió d'aquest Ajuntament a l'Art Nouveau Euroepan Route
- Ruta Europea del Modernisme, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, a
través de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i de la Qualitat de Vida.

Segon.- Aprovar els estatuts que regeixen el funcionament de la Ruta Europea del
Modernisme, d’acord amb el document annex 1 que consta a l’expedient.

Tercer.- Nomenar la cap d'àrea de Cultura i Educació, senyora Carme Sais, com a
interlocutora directa amb el Secretari permanent per a les tasques quotidianes de
coordinació de les iniciatives de la Ruta.

Quart.- Aprovar el protocol d'adhesió i compromís, d’acord amb el document
annex 2 que consta a l’expedient.

Cinquè.- Assabentar al Ple del contingut del present Decret, en la propera sessió
ordinària que es celebri.

Aprovar l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Girona amb
el municipi de Juià.

Compensar a l'entitat concessionària del contracte d'obra púbilca de construcció i
explotació de l'aparcament existent al Pla Especial de Santa Caterina en concepte
d'indemnització per les modificacions que ha precisat l'obra.

Aprovar el compte general exercici 2008.

Aprovar provisionalment el Pla Especial de Can Ferriol.

Desestimar les al·legacions presentades i sotmetre novament a informació pública
la modificació puntual  del PGOU núm. 12 - PA - 97 Pujada de Sant Feliu I; PA -
98 Pujada Sant Feliu II i PA 99- Torre Bosch Monar.

Estimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació del
projecte de reparcel·lació del sector accés nord.

Aprovar definitivament l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença
d'animals.

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.

Acceptar la subvenció de l'Escola Municipal de Música curs 2008-2009.
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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
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12.

14.

15.

Moció que presenten tots els grups municipals en reconeixement a la figura i a la
tasca humanitària i solidària del català universal, Vicenç Ferrer.

Moció que presenta el grup municipal del PP referent a instar a l'Agència Catalana
de l'Aigua a que prioritzi amb caràcter d'urgència el projecte de reforma i
substitució de la plataforma de la Plaça Catalunya de la ciutat de Girona.

Aprovar el conveni subscrit entre la Sra. Josefina Cama Tarrús i l'Ajuntament de
Girona,  i sotmetre'l a informació pública; i aprovar inicialment la modificació
puntual del text refós del PGOU núm. 35 - Xalet Tarrús.

Aprovar inicialment el Pla Especial en desplegament de la modificació puntual del
text refós del PGOU núm. 35 - Xalet Tarrús.
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Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:13.

MOCIONS

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 15 de juliol de 2009


