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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE MAIG
DE 2012.
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*

*

*

*

*

*

*

*

Sentència núm. 170, de 15 de març de 2012.

Sentència núm. 228, de 27 de març de 2012.

Sentència de 30 de març de 2012.

Sentència núm. 99, de 3 d'abril de 2012.

Sentència núm. 173, d'11 d'abril de 2012.

Sentència núm. 125, de 26 d'abril de 2012.

Sentència núm. 134, de 27 d'abril de 2012.

Sentència núm. 82, de 27 d'abril de 2012.

Sentència núm. 191, de 2 de maig de 2012.

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor
Òscar Vergés Moreno, assessor del grup municipal de ICV, amb la categoria de
tècnic de grau mitjà, amb una dedicació de 35 hores, i una retribució íntegra
mensual de 1.759,14 euros, amb efectes del dia 3 d'abril de 2012 i mentre duri la
baixa per maternitat de la senyora Rosana Rodríguez Flores.

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 present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.

Nomenar al Sr. Víctor Chaparro Rodríguez amb NIF 77.103.398S per ocupar el
lloc de treball de cap d'Educació i Esports, integrat en el grup A, subgrup A1, amb
nivell CD 28 i amb la consideració de personal eventual de confiança i
assessorament especial, amb efectes del dia 1 de maig de 2012, d'acord amb el
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3. ASSABENTATS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 3 d'abril de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 13 d'abril de 2012

PLE DE LA CORPORACIÓ
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APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 16 D'ABRIL
D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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que disposen l'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
D'acord amb el que disposa l'article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril
s'estableix que la jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions
íntegres en còmput anual seran de cinquanta-tres mil sis-cents noranta-quatre
euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98€).

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 l'Ajuntament de Girona.

Del present acord se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri."

Adherir-se l'Ajuntament de Girona a la declaració del Consell Català del Moviment
Europeu 'Declaració del Dia d'Europa 2012', en els termes que figuren en el
document annex a aquesta resolució, obrant a l'expedient.

D'aquesta resolució se'n donarà coneixement al Ple de l'Ajuntament de Girona.

- Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l'Assemblea
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de Cooperatives.

- Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives
del cooperativisme per a la divulgació de l'Any Internacional de les Cooperatives a
la ciutat de Girona.

- Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s'impulsin a la
nostra ciutat durant el 2012.

- Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l'abast de l'Ajuntament per
donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que
s'atenen des dels diferents dispositius municipals.

Acord de la JGL de data 13 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 94/2012.

Acord de la JGL de data 13 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 424/2011.

Acord de la JGL de data de 20 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 80/2012

Acord de la JGL de data 27 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 465/2011

Acord de la JGL de data 27 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
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4. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 25 d'abril de 2012

Decret de l'Alcaldia de 7 de maig de 2012
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contenciós administratiu núm. 95/2012.

Acord de la JGL de data 4 de maig de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm.116/2012.

Adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicació d'emergències i seguretat a
Catalunya, i aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior
de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona.

Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana per a la millora de l'accessibilitat als
habitatges plurifamiliars d'edificació aïllada i ordenació específica.

Aprovar l'escriptura de constitució de la Junta de Compensació de la Unitat
d'Actuació 42 carrer Ginesta de Girona.

Adjudicació del contracte dels serveis de neteja dels edificis i dependències
municipals de l'Ajuntament de Girona.

Supressió del Registre Municipal de Parelles de Fet

Moció que presenta el grup municipal del PSC per la posada en funcionament del
Pla Estratègic de Cultura.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA en defensa del programa de
vacances de la ciutat de Girona.

Moció del grup municipal de la CUP sobre la gratuïtat de l'AP7 i en suport de la
campanya #novullpagar.

Moció que presenten els grups municipals de CiU, CUP i ICV-EUiA en suport a la
Iniciativa Ciutadana Europea perquè la UE garanteixi el dret de mantenir la
ciutadania europea als ciutadans d'un nou estat sorgit d'un procés de secessió
d'un territori d'un estat membre.

Moció que presenta el grup municipal de CiU sobre el tren convencional a Girona.
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Resolució 2012000156

Resolució 2012000157

Resolució 2012000158

Resolució 2012000159

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

S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

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

9.

10.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

MOCIONS

PROPOSICIONS URGENTS
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Moció que presenta el grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona a favor
que el govern de l'Estat soterri les vies del tren convencional i que la Generalitat
construeixi l'estació ferroviària de Girona.

Resolució 2012000160

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.15.

Girona, 15 de maig 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
catorze de maig de dos mil dotze.


