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

*

*

*

Sentència núm. 75, de 25 de gener de 2010.

Sentència núm. 101, d'11 de febrer de 2010.

Sentència núm. 70, de 19 de febrer de 2010.

1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Girona corresponent a
l'exercici 2009 amb el següent contingut i segons es detalla al document annex: 

a. Resultat pressupostari : 7.356.432,21 € 
b. Romanent de tresoreria total :  55.184.491,52 €
c. Romanents de crèdit : 49.750.318,92 €
d. Romanent per a despeses generals : 357.542,66 €

2.- Aprovar la incorporació dels crèdits emparats a l'establert a l'art.182 del RDL
2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i per un import de 49.750.318,92 €,  en càrrec al romanent de tresoreria
afectat i el destinat a despeses generals respectivament :

a. Romanent per projectes art 182.3 RDL 2/2004 : 44.240.955,17 €
b. Romanent de crèdits art 182.1 RDL 2/2004 : 5.509.363,75 €  

3.- Aprovar el romanent disponible per a destinar  a despeses generals, desprès
de la incorporació anterior i la corresponent dotació per provisió de dubtós
cobrament, per un import de 357.542,66 €.

4.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2008 a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, (art. 193.5 RDL 2/2004, de 5
de març).

5.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri de l'aprovació
de la Liquidació (art. 193.4 RDL 2/2004, de 5 de març)."

1.- Aprovar la liquidació de l'Organisme Autònom Patronat Call de Girona,
corresponent a l'exercici 2009 amb el següent contingut i segons es detalla al
document annex: 

a. Resultat pressupostari : 15.329,97 € 
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2. ASSABENTATS
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APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 9 DE FEBRER
D'ENGUANY.
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4.

5.

b. Romanent de tresoreria total :  56.609,71 €
c. Romanent afectat a despeses : 9.618,36 €
d. Romanent per a despeses generals : 46.991,35 €

2.- Aprovar la incorporació dels  crèdits d'acord l'establert a l'art 182 del RDL
2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i per un import de 9.618,36 € , amb càrrec al romanent de tresoreria
destinat a despeses generals.

3.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2009 a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, (art. 193.5 RDL 2/2004, de 5
de març).

4.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri de l'aprovació
de la Liquidació (art. 193.4 RDL 2/2004, de 5 de març).

1.- Aprovar la liquidació de l'Organisme Autònom d'Educació Musical,
corresponent a l'exercici 2009 amb el següent contingut i segons es detalla al
document annex: 

a. Resultat pressupostari : 40.738,56 € 
b. Romanent de tresoreria total :  123.571,05 €
c. Romanent afectat a despeses : 8.457,77 €
d. Romanent per a despeses generals : 115.113,78 €

2.- Aprovar la incorporació dels  crèdits d'acord l'establert a l'art 182 del RDL
2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i per un import de 8.457,77 € , amb càrrec al romanent de tresoreria
destinat a despeses generals.

3.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2009 a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, (art. 193.5 RDL 2/2004, de 5
de març).

4.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri de l'aprovació
de la Liquidació (art. 193.4 RDL 2/2004, de 5 de març).

Deixar sense efecte l'acord plenari de 9 de juny de 2009, de cessió modal a
Vivendes de Girona, SAU d'un habitatge a Ronda Pedret, 2, 1-3.

Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 37 - usos del
subsòl.

Desestimar les al·legacions presentades i aprovar inicialment la modificació
puntual del PGOU de Girona núm. 31, per a la implantació del nou Hospital
Universitari Dr. Josep Trueta.
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3. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

Decret de l'Alcaldia de data 26/02/2010*
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6.

7.

8.

9.

Estimar en part les al·legacions presentades i aprovar provisionalment la
modificació puntual del PGOU de Girona núm. 21 PA-104 Pont de la Barca
(subsectors PA 104-A; PA 104-B; PA 104-C).

Estimar en part les al·legacions presentades i aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació del PA20 Carrer Montbó.

Desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la constitució del Consorci
Urbanístic per al desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques Mas
Marroc i Avellaneda-Aragó, i dels Estatuts pels quals s'hauran de regir.

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.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I EDUCACIÓ

Girona, 10 de març de 2010                 

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 nou
de març de dos mil deu.


