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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13 DE
FEBRER DE 2012.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Sentència núm. 2, de 5 de gener de 2012.

Sentència núm. 7, de 16 de gener de 2012.

Sentència núm. 13, de 17 de gener de 2012.

Sentència núm. 9, de 17 de gener de 2012.

Sentència núm. 2, de 17 de gener de 2012.

Sentència d'1 de febrer de 2012.

Primer: Nomenar al regidor de Sostenibilitat i Participació Ciutadana, Sr. Jordi
Fàbrega i Vilà com a representant de l'Ajuntament de Girona a la Red Española
de Ciudades por el Clima.

Segon: Designar així mateix al Sr. Jordi Figueras Bosch, adscrit a Sostenibilitat i
Participació Ciutadana, com a representant tècnic a la Red Española de Ciudades
por el Clima.

Tercer: Aprovar l'aportació anual de tres-cents euros (300 €) a favor de la
Federación Española de Municipios i Provincias FEMP (NIF G28783991) en
concepte de la quota de la Red de Ciudades por el Clima.

Acord de la JGL de data 13 de gener de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 508/2011.

Acord de la JGL de data 13 de gener de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 464/2011.

Acord de la JGL de data 27 de gener de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 326/2011.

Resolució 2012000048

Resolució 2012000049

Resolució 2012000050

Resolució 2012000051

Resolució 2012000052

Resolució 2012000053

Resolució 2012000054

Resolució 2012000055

Resolució 2012000056

Resolució 2012000057

3. ASSABENTATS

4. CONVALIDACIONS

1.

Decret de l'Alcaldia de 8 de febrer de 2012.  Nomenament dels nous
representats municipals de la Red Española de Ciudades por el Clima

Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2012. Renúncia de

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 16 DE GENER
D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.



-2-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

APROVAR la renúncia de la participació de l'Ajuntament de Girona com a patró
col·laborador de la Fundación Kaleidos.Red, d'acord amb l'establert a l'article 15
dels estatuts de la Fundació.

Aquest acord es convalidarà a la primera sessió plenària que se celebri.

Adhesió a  l'Associació Catalana de Municipis per la Independència i aprovació
dels seus estatuts.

Modificar l'article 105 del ROM i introduir la Disposició Addicional al Reglament
regulador de les Institucions de la Participança.

Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prengui les mesures necessàries per
tal de garantir un cabal circulant pel riu Ter al seu pas per la ciutat de Girona i la
participació de la conca cedent en les decisions de disposició dels cabals

Interposar recurs d'alçada contra l'acord del Director General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme, de 12 de gener de 2012, d'aprovació de la modificació de la
Trama Urbana Consolidada del municipi de Girona.

Contractació dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de
l'Ajuntament de Girona.

Modificació de l'acord plenari de 9 de juny de 2009 referent a la disposció a favor
de Vivendes de Girona SAU,  d'un dret de superfície gratuït sobre la finca
propietat de l'Ajuntament de Girona situada al c/ Cort Reial, 7.

Aprovar denominació i modificació de noms de carrers

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per exigir els pagaments dels
deutes del govern de la Generalitat amb l'Ajuntament de Girona.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP arran del traspàs de Manuel
Fraga Iribarne.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la convocatòria de
l'audiència pública sobre el TAV.

Resolució 2012000058

Resolució 2012000059

Resolució 2012000060

Resolució 2012000061

Resolució 2012000062

Resolució 2012000063

Resolució 2012000064

Resolució 2012000065

Resolució 2012000066

Resolució 2012000067

S'ha desestimat la proposta següent:

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

13.

14.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

MOCIONS

l'Ajuntament de Girona com a patró col·laborador de la Fundación
Kaleidos.Red.
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15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP perquè l'Ajuntament de Girona
s'adhereixi al Fòrum Estratègica Catalana Residu Zero,

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la declaració del municipi de
Girona com a moralment exclòs de la Constitució Espanyola.

Moció que presenta el grup municipal de CiU per exigir responsabilitats polítiques i
judicials als causants dels deutes de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament
de Girona.

Moció que presenta el grup municipal del PSC per tal que es faci públic el deute
del Govern Català amb els Ajuntaments, les empreses municipals i organismes
autònoms i per instar la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.

Resolució 2012000068

Resolució 2012000069

Resolució 2012000070

Resolució 2012000071

Resolució 2012000072

S'ha desestimat la proposta següent:

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

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

16.

17.

18.

Girona, 14 de febrer de 2012                 

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
de febrer de dos mil dotze.


