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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13 D'ABRIL
DE 2010.
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*

*

*

*

*

4.

5.

6.

7.

8.

Sentència núm. 81, de 26 de febrer de 2010.

Sentència núm. 103, de 2 de març de 2010.

Sentència núm. 76, de 15 de març de 2010.

Sentència núm. 81, de 15 de març de 2010.

Aprovar la proposta de conveni entre l'Ajuntament de Bescanó, l'Ajuntament de
Girona, l'empresa Llet de Catalunya, SL i l'Agència Catalana de l'Aigua, per tal de
fixar l'aportació econòmica que garanteixi l'adequació dels sistemes públics de
sanejament en alta a les necessitats generades pels nous desenvolupaments
urbanístics.

Convalidació de la resolució de l'Alcaldia Presidència de data 11 de febrer de
2010, relatiu a l'aprovació de la memòria tènica relativa a les actuacions sobre
animals de companyia previstes per a l'any 2010

Presentació de la Memòria del defensor de la ciutadania de l'any 2009.

Acceptar la modificació i la formalització del tràmit d'informació pública dels
Estatuts del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (ATMG)

Aprovar la modificació dels plecs de clàusules administratives i tècniques,
convocatòria de licitació i acceptació de la subvenció atorgada per l'Agència de
Residus de Catalunya per a la contractació dels serveis d'assistència tècnica per a
la redacció del projecte bàsic i executiu, supervisió de l'execució de les obres i
lliurament de subministraments, direcció d'obra i posada en marxa del Complex
Tecnològic de Gestió de Residus Municipals de Campdorà, situat al Paratge
Campdorà.

Aprovar el conveni entre el Servei Català de la Salut, l'Ajuntament de Girona i
Tadifi, SLU per a la ubicació d'un edifici modular per a consultes externes de
l'Hospital de Girona Dr. Josep Trueta.

Aprovar la cessió gratuïta d'una finca qualificada d'equipaments per a la
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2. ASSABENTATS

3. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

1.

PLE DE LA CORPORACIÓ

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 9 DE MARÇ
D'ENGUANY.
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construcció d'un CEIP al barri de Palau.

Participar a la convocatòria per a la realització de plans extraordinaris d'ocupació
local.
Adherir-nos a l'acord relatiu a la contractació de persones aturades subscrit per la
FMC i l'ACM i els sindicats UGT i CCOO.

Aprovar la participació de l'Ajuntament de Girona a la Fundació Inform.

Validar els treballs de digitalització del Pla Especial de protecció del paisatge i de
la vegetació de la Vall de Sant Daniel.

Verificar el text refós de la modificació puntual núm. 12 del PGOU de Girona, PA-
97 Pujada Sant Feliu I; PA-98 Pujada Sant Feliu II; PA-99 Torre Bosch Monar.

Verificar el text refós del Pla Especial de Can Ferriol.

Estimar en part les al·legacions formulades i aprovar inicialment la modificació
puntual del PGOU de Girona, de l'àmbit de la Incineradora i del nou Complex
Tecnològic de Gestió de Residus Municipals de Campdorà.

Estimar en part les al·legacions formulades i aprovar inicialment el Pla Especial de
l'àmbit de la Incineradora i del nou Complex Tecnològic de Gestió de Residus
Municipals, al sector de Campdorà.

Aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial del Sector Mas Quintana.

Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Moció que presenten els grups municipals de CiU i el PP referent a la restauració
de les façanes de les cases que donen al riu Onyar.

Moció que presenten els grups municipals de CiU i el PP referent a rebutjar l'acord
pres per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) de construir una
estació provisional del TAV a la ciutat de Girona.

Moció que presenta el grup municipal del PP referent a deixar sense efecte la
pujada dels tipus impositius de l'IVA prevista pel juliol del 2010.
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S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

18.

19.

20.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ
CIUTAT

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

MOCIONS
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Resolució 2010000062

Girona, 14 d'abril 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 tretze
d'abril de dos mil deu.


