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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE
NOVEMBRE DE 2010.

*

3.

4.

5.

6.

7.

Sentència núm. 309, de 6 d'octubre de 2010.

Primer. NOMENAR com a Vocal del Consell Municipal de Sostenibilitat de Girona
a la senyora Maria Clara Suàrez Meoz (DNI 41.603.453) en substitució de la
senyora Gemma Valeri , com a represnetant del Consell Municipal de Cooperació
de Girona. 

Segon. Notificar la present resolució a la persona nomenada. 

Tercer. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que se celebri.

Aprovar la plantilla orgànica de personal per a l'any 2011 i el catàleg de
complements específics.

Modificar el pressupost de l'exercici 2010.

Aprovar inicialment el pressupost de l'exercici 2011.

Estimar en part les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació
dels estatuts que han de regir el Consorci per a la gestió de les Àrees
Residencials Estratègiques Mas Marroc i Avellaneda - Aragó.

Aprovar el reglament regulador de la participació de la comunitat educativa i de
l'administració local en el control i la gestió de les escoles bressol de titularitat
pública ubicades en el municipi de Girona.

Moció que presenta el grup municipal d'ERC en defensa de l'ús normal de la
llengua catalana a l'Administració Local.

Resolució 2010000156

Resolució 2010000157

Resolució 2010000158
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Resolució 2010000162

Resolució 2010000163

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.8.

2. ASSABENTATS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I EDUCACIÓ

MOCIONS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 25 d'octubre de 2010

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, DE DATES 19
D'OCTUBRE I 2 DE NOVEMBRE D'ENGUANY.
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9. Moció que presenta el grup municipal de CiU per tal de rebutjar els intents de
limitar l'ús de la llengua catalana a l'Administració Local i de reclamació de futures
actuacions institucionals de desenvolupament i protecció de la llengua catalana.

Resolució 2010000164

Girona, 17 de novembre 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 setze
de novembre de dos mil deu.


