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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13
D'OCTUBRE DE 2009.

*

*

*

*

*

*

*

Sentència núm. 165, de 3 de juny de 2009.

Sentència núm. 300, de 6 de juliol de 2009.

Sentència núm. 351, de 15 de juliol de 2009.

Sentència núm. 360, de 28 de juliol de 2009.

Sentència núm. 185, de 30 de juliol de 2009.

Sentència núm. 198, de 31 de juliol de 2009.

Sentència núm. 205, d'1 de setembre de 2009.

Nomenar, amb efectes del dia 5 d'octubre de 2009, M. Teresa Carpintero Campal,
amb NIF 43 637 398 F com a personal eventual de  confiança o assessorament
especial en qualitat d'assessor del grup municipal del PPC, amb un dedicació de
35 hores setmanals i les retribucions íntegres mensuals de 1.256,71 euros.

De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del
nomenament contingut en aquesta resolució s'efectuarà la publicació 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
es celebri.

Primer. Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret
214/1990, de 30 de juliol i amb efectes del dia 1 d'octubre de 2009 Marc Mayor
Monago, assessor del grup municipal d'ERC en virtut de nomenament efectuat per
Decret d'alcaldia de data 30 d'octubre de 2007.

Segon. Nomenar amb efectes del dia 5 d'octubre de 2009 Eduard Bagué Garcia-
Consuegra, amb NIF 40 367 085 S con a personal eventual de confiança o
assessorament especial en qualitat d'assessor del grup municipal d'ERC,  amb un
dedicació de 35 hores setmanals i les retribucions íntegres mensuals de 1.256,71
euros.

Tercer. Nomenar amb efectes del dia 5 d'octubre de 2009 Manel Maria Mir
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2. ASSABENTATS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 1 d'octubre de 2009

Decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre de 2009

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

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

5.

6.

Hurtado amb NIF 40 299 865 R com a personal eventual de confiança o
assesorament especial en qualitat d'assessor del grup municipal CiU, amb un
dedicació de 35 hores setmanals i les retribucions íntegres mensuals de 1.256,71
euros, mentre duri la baixa per malaltia i posterior maternitat de la senyora Sonia
Cebrian Torres.

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

Del cessament i dels nomenament se'n donarà compte al Ple Municipal en la
primera sessió que es celebri.

Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30
de juliol i amb efectes del dia 1 d'octubre de 2009 Jordi Curbet Hereu, assessor
del grup municipal de CiU en virtut de nomenament efectuat per Decret d'alcaldia
de data 5 de febrer de 2009.

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor
Jordi Carreras Llorens, assessor del grup municipal de CiU, amb una dedicació de
17,5 hores setmanals, i una retribució íntegra mensual de 875, 03 euros, i amb
efectes des del dia 6 d'octubre 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 DOG, i es
publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació.

Del cessament i del nomenament se'n donarà compte al Ple Municipal en la
primera sessió que es celebri.

Acceptar la dissolució i liquidació de la societat limitada "Promociones Regás SL"
B-17016450 realitzada en escriptura pública de 30 de desembre de 1998, davant
el Notari de Girona Juan Ramon Palomero núm. 6.330; i l'adjudicació de tot l'haver
social.

Aprovació definitiva del plec de clàusules administratives generals.

Modificació de l'acord d'adjudicació de les obres generals, amb seguretat i salut,
dels projectes d'obres bàsiques i complementàries d'urbanització del Pla de Baix
de Domeny.

Resolució contractual de la concessió d'obra pública per a la construcció i
explotació d'un aparcament soterrani a la Plaça Pallol. Adjudicació de concessió
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3. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

Decret de l'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2009*
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

demanial a Vivendes  de Girona, SAU.

Aprovació de la proposta de modificació provisional de les Ordenances fiscals de
l'any 2009 reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl,
sòl i vol del domini públic.

Aprovació inicial del Pla Especial per a la ubicació d'un dipòsit regulador a Palau -
Montilivi.

Aprovació inicial de  la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 19 bis,
requisits mínims d'habitabilitat dels habitatges universitaris de la UdG.

Aprovació provisional de la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona
núm. 35 - Xalet Tarrús.

Aprovació provisional del Pla Especial en desplegament de la modificació puntual
del PGOU núm. 35 - Xalet Tarrús.

Acceptació de la subvenció de l'escola bressol Baldufa. Creació i sosteniment dels
centres docents públics d'educació infantil. Curs 2008/2009 per import de 219.600
€.

Acceptació de la subvenció de l'escola bressol Cavall Fort. Creació i sosteniment
dels centres docents públics d'educació infantil. Curs 2008/2009 per import de
90.000 €.

Acceptació de la subvenció de l'escola bressol El Pont. Creació i sosteniment dels
centres docents públics d'educació infantil. Curs 2008/2009 per import de
109.800,00 €.

Acceptació de la subvenció de l'escola bressol El Tren. Creació i sosteniment dels
centres docents públics d'educació infantil. Curs 2008/2009 per import de
109.800,00 €.

Acceptació de la subvenció de l'escola bressol Garbí. Creació i sosteniment dels
centres docents públics d'educació infantil. Curs 2008/2009 per import de
124.200,00 €.

Moció que presenten els grups municipals de CiU i el PP referent a la retirada del
projecte del pavelló de la Devesa.
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S'ha desestimat la proposta següent:17.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I EDUCACIÓ

PROPOSICIONS URGENTS
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Girona, 14 d'octubre de 2009                 

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 tretze
d'octubre de dos mil nou.


