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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9 DE FEBRER
DE 2010.

*

*

3.

4.

5.

Sentència núm. 3, de 15 de gener de 2010.

Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30
de juliol i amb efectes del dia 8 de febrer de 2010 al senyor Manel Maria Mir
Hurtado, assessor del grup municipal de CiU, a l'haver-se reincorporat la senyora
Sonia Cebrian Torres que es trobava de baixa per maternitat.

Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que es celebri.

Primer.- Acceptar la subvenció de 400.166,00 euros que ens concedeix el Consell
Català de l'Esport per a l'actuació "Sala de judo del pavelló de la Devesa (número
expedient 79.937/00)."

Segon.-  Formalitzar un préstec de 300.000,00 euros, amb l'Institut Català de
Finances destinat a l'actuació "Sala de judo del pavelló de la Devesa (número
expedient 79.937/00).

Tercer.- Facultar a l'Alcaldessa-presidenta, senyora Anna Pagans i Gruartmoner,
amb C.I.F. 40.272.379-T per tal que pugui signar els corresponents documents
públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors
aprovats. 

Es donarà coneixement d'aquest decret a la propera junta de govern local.

Decret d'Alcaldia d'aprovació definitiva del pressupost 2010.

Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Girona
amb el municipi de Sant Julià de Ramis.

Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Girona
amb el municipi de Celrà.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial de protecció de la Vall
de Sant Daniel - Mirador de la "O".

Resolució 2010000016

Resolució 2010000017

Resolució 2010000018

Resolució 2010000019

Resolució 2010000020

Resolució 2010000021

Resolució 2010000022

2. ASSABENTATS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

1.

Decret de l'Alcaldia de data 27 de gener de 2010

Decret de l'Alcaldia de data 7 de gener de 2010.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATES 15
DE DESEMBRE I 22 DE DESEMBRE DE 2009 I 12 DE GENER D'ENGUANY.
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6.

7.

8.

9.

Aprovar inicialment la modificació del Pla Especial de Ca l'Onofre.

Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana per a l'accessibilitat als blocs
d'habitatges del Grup Vilaroja.

Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis de neteja viària i recollida de
residus concertat amb l'empresa Municipal de Serveis, SA.

Moció que presenten els grups municipals de PSC, CiU, ERC, ICV-EUA i  PP per
donar suport a la proposició No de Llei, aprovada pel Congrés dels Diputats amb
data de 18 de novembre de 2009, per a la cessió d'ús de l'antic edifici de la
Subdelegació del Govern de l'Estat a Girona a l'Ajuntament de Girona.

Resolució 2010000023

Resolució 2010000024

Resolució 2010000025

Resolució 2010000026

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

MOCIONS

Girona, 10 de febrer de 2010                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 1 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia nou
de febrer de dos mil deu.


