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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE
NOVEMBRE DE 2011.
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Sentència núm. 133, de 6 de maig de 2011.

Sentència núm. 117, de 14 de juny de 2011.

Sentència núm. 120, de 21 de juny de 2011.

Sentència núm. 211, de 22 de juny de 2011.

Sentència núm. 742, de 29 de juny de 2011.

Sentència núm. 395, de 26 de juliol de 2011.

Sentència núm. 461, de 30 de setembre de 2011.

Sentència núm. 473, de 3 d'octubre de 2011.

Sentència núm. 177, de 17 d'octubre de 2011.

Sentència núm. 524, de 27 d'octubre de 2011.

Primer. Nomenar les persones següents com membres del Patronat de la
Fundació 
Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol, d'acord amb l'article 10 dels seus
estatuts:
1. Com a representants de grups municipals:
- Marta Madrenas i Mir, del grup CIU
- Àngel Quintana Morraja, del grup PSC-PM
- Concepció Feray Cama, del grup PPC
- Carles Bonaventura Cabanes, del grup CUP-PA
- Núria Terés i Bonet, del grup i ICV-EUA-E
2. Com a membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona, responsables
de
matèries vinculades amb les finalitats fundacionals: Coralí Cunyat i Badosa i
Roser
Urra i Fàbregas.

Resolució 2011000189

Resolució 2011000190

Resolució 2011000191

Resolució 2011000192

Resolució 2011000193

Resolució 2011000194

Resolució 2011000195

Resolució 2011000196

Resolució 2011000197

Resolució 2011000198

2. ASSABENTATS

3. CONVALIDACIONS

1.

Decret de l'Alcaldia de 10 de novembre de 2011. Nomenament representants
municipals en òrgans de govern de la Fundació Museu del Cinema -
Col·lecció Tomàs Mallol

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 17 D'OCTUBRE
D'ENGUANY.
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Segon. Designar Coralí Cunyat i Badosa i Roser Urra i Fàbregas com a membres
de la
Comissió Executiva de la Fundació, en qualitat de representants de l'Ajuntament
de
Girona, i d'acord amb el que estableix l'article 21 dels estatuts de la Fundació.
Tercer. Comunicar aquest acord a les persones interessades i a la pròpia
Fundació.
Quart. Convalidar aquest acord a la primera sessió plenària que se celebri.

Decret d'alcaldia de 10 de novembre de 2011. Nomenament de representants
municipals en els òrgans de govern de la Fundació Rafael Masó

Decret d'Alcaldia de 10 de novembre de 2011. Nomenament de representants
municipals en els òrgans de govern de la Fundació Auditori Palau de Congressos
de Girona

Acord de la JGL de data 21 d'octubre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 345/2011.

Acord de la JGL de data 21 d'octubre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 302/2011.

Acord de la JGL de data 28 d'octubre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 324/2011.

Acord de la JGL de data 4 de novembre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 160/2011.

Acord de la JGL de data 4 de novembre de 2011. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 322/2011.

Primer.- APROVAR un conveni entre l'administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Girona,
per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle
d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011, d'acord amb els
pactes que consten en el document annex present a l'expedient.

Segon.- Acceptar la subvenció d'import 700.800,00 € per al funcionament de les
Escoles Bressol Municipals de titularitat de l'Ajuntament de Girona, com aportació
per al curs 2010-2011. La subvenció atorgada a cadascuna de les escoles bressol
és la següent:
- Escola Bressol Baldufa..............195.200,00 €
- Escola Bressol Cavall Fort.......... 80.000,00 €
- Escola Bressol El Pont................ 97.600,00 €
- Escola Bressol El Tren................ 97.600,00 €
- Escola Bressol Garbí................ 110.400,00 €
- Escola Bressol L'Olivera........... 120.000,00 €

Resolució 2011000199

Resolució 2011000200

Resolució 2011000201

Resolució 2011000202

Resolució 2011000203

Resolució 2011000204

Resolució 2011000205

Resolució 2011000206

Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2011.
Aprovació del conveni i acceptació de subvenció per al funcionament de les
Escoles Bressol Municipals.
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Tercer.- Convalidar aquesta resolució en el Ple Municipal en la propera sessió que
es celebri

Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a formar part de la XARXAR -
Xarxa de poblacions que tenen obra, a l'espai públic, de l'artista Emília Xargay i
Pagés, promoguda per l'Ajuntament de Sarrià de Ter i l'associació Amics de la
UNESCO de Girona.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 33 Clínica Dr.
Bofill.

Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de
Catalunya, la modificació del Pla Territorial de les Comarques Gironines i del Pla
Director Urbanístic del sistema urbà de Girona, per la supressió del vial que
enllaça el futur accés de l'AP-7 Girona-Centre, amb la Frontissa de Santa Eugènia
a través de les Hortes de Santa Eugènia.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per a la derogació de les
bonificacions en l'BI d'urbana previstes en la Llei 8/1972 d'autopistes.

Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre el Pla d'Ocupació Juvenil.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la convocatòria d'una
audiència pública sobre l'estat de comptes de l'Ajuntament de Girona i la
presentació dels pressupostos municipals del 2012.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per descartar la construcció d'un
pavelló esportiu al Parc de la Devesa.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de denúncia i rebuig a les
actituds d'odi i menyspreu contra les persones i de defensa a la llibertat
d'expressió i manifestació.

Resolució 2011000207

Resolució 2011000208

Resolució 2011000209

Resolució 2011000210

Resolució 2011000211

Resolució 2011000212

Resolució 2011000213

Resolució 2011000214

Resolució 2011000215

S'ha desestimat la proposta següent:11.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

MOCIONS
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Girona, 15 de novembre de 2011                 

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
catorze de novembre de dos mil onze.


