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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE MAIG
DE 2010.

*

*

*

*

4.

Sentència núm. 354, de 26 de març de 2010.

Sentència núm. 311, de 16 d'abril 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 30 d'abril de 2010 Rosana Rodríguez Flores,
assessora del grup municipal de ICV en virtut de nomenament efectuat per Decret
d'Alcaldia de data 1 d'octubre de 2007.

Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30
de juliol i amb efectes del dia 30 d'abril de 2010 Jordi Cordoba Garcia, assessor
del grup municipal de ICV en virtut de nomenament efectuat per Decret d'Alcaldia
de data 26 d'octubre de 2009.

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor
Jordi Cordoba Garcia , assessor del grup municipal de ICV, amb la categoria de
tècnic de grau mitjà  amb una dedicació de 17,5 hores setmanals, i una retribució
íntegra mensual de 914,20 euros, i amb efectes del dia 1 de maig de 2010.

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora
Meritxell Trias Borin, assessora del grup municipal de ICV, amb la categoria
d'auxiliar administrativa i amb una dedicació de 35 hores setmanals, i una
retribució íntegra mensual de 1.313,61€  i amb efectes del dia 1 de maig de 2010.

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 nomenanent se'n donarà compte al Ple Municipal en la
primera sessió que es celebri.

Convalidació del Decret d'Alcaldia de data 13 d'abril de 2010.

Convalidar els decrets de l'alcaldia de dates 14 d'abril  i 7 de maig de 2010.

Aprovar la declaració de caducitat de la parada número 23 de Mercagirona.
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2. ASSABENTATS

3. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ
CIUTAT

1.

Decret de l'Alcaldia de data 26 d'abril de 2010

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 13 D'ABRIL
D'ENGUANY.
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5.

6.

9.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 34
Montessori - Palau.

Verificar el Text refós del Pla Especial d'ordenació de volums dels equipaments
públics i criteris d'adequació i restauració del sistema de parc fluvial i deveses de
la Creueta.

Moció que presenta el grup municipal del PP sol·licitant que l'Ajuntament de
Girona comuniqui a la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya la situació
d'estança i/o residència il·legal en el municipi de Girona  de les persones
estrangeres.

Moció que presenta el grup municipal del PP manifestant la preocupació i el
desacord de  per la decisió del Departament de Treball d'eliminar les subvencions
a les escoles taller, les cases d'ofici i els tallers d'ocupació.

Moció que presenten els grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA relativa al
Tribunal Constitucional i l'Estatut de Catalunya.
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Resolució 

Resolució 2010000072

S'ha desestimat la proposta següent:

Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:

7.

8.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

MOCIONS

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 12 de maig 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 onze
de maig de dos mil deu.


