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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 8 D'OCTUBRE
DE 2012.

*

*

*

5.

6.

7.

Sentència núm. 152, de 14 de maig de 2012.

Sentència núm. 126, d'11 de juny de 2012.

Donar compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 28/09/2012 consistent
en el resultat definitiu de l'auditoria realitzada per la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat (IGAE), en l'exercici de les competències que li confereix
l'article 8 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es crea el Fons
estatal d'inversió local (FEIL), i en execució del Pla d'auditories per a l'any 2011,
respecte al finançament atorgat mitjançant Resolució del Secretari d'Estat  de
Cooperació Territorial de data 13/01/2009, a l'Ajuntament de Girona pel projecte
número 6269 "Regulació semafòrica de dos passos de vianants a l'avinguda Lluís
Pericot" conforme al Fondo Estatal de Inversión Local, RD 9/2008, amb resultat
final d'un reintegrament per import de 15.700,59€  més els interessos de demora
corresponents.

Amb posteriorat a l'esmentat acord de Junta de govern local, en data 2/10/2012
(RE 2012045068), s'ha comunicat el resultat del càlcul dels interessos de demora
per un import de 2.570,68€, quantia que s'haurà d'ingressar al compte del Banc
d'Espanya ES089000000120090000390, en el termini establert a l'article 62.2 de
la Llei general tributària.

Acord de la JGL de data 14 de setembre de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 222/2012.

Acord de complementar les prestacions a percebre en situacions d'incapacitat
temporal per als empleats municipals de l'Ajuntament de Girona.

Aprovar el nou Reglament de la Taula Municipal sobre canvi climàtic.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del text refós del PGOU núm. 45,

Resolució 2012000262

Resolució 2012000263

Resolució 2012000264

Resolució 2012000265

Resolució 2012000266

Resolució 2012000267

3. ASSABENTATS

4. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

1.

Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2012

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 17 DE
SETEMBRE D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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8.

9.

10.

11.

13.

per a l'adaptació al Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives.

Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'ús
recreatiu.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del text refós del PGOU núm. 46
PA-103 Equipament comercial.

Aprovar la declaració institucional de suport a les cooperatives.

Crear el Consell Municipal de Lesbianes, Gays, Transsexuals i Bisexuals, per a la
defensa i promulgació dels seus drets i deures i de les seves activitats.

Moció que presenten les associacions Joventut Socialista de Girona, Avalot
Comarques Gironines i Acció Jove Comarques Gironines que presenten a
l'Ajuntament de Girona sobre política d'ocupació de la joventut.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA de rebuig envers les
modificacions introduïdes en el Reial Decret Llei que modifica el marc estatal en
matèria d'horaris comercials en suposar un canvi de model comercial i una invasió
de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a Girona a favor de l'educació.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre el 12 d'octubre.

Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ICV-EUiA per restituir als
treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Girona la pèrdua de drets laborals i
percepcions econòmiques derivades del RDL 20/2012.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de suport a les cooperatives.

Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i de la CUP en nom de la
mesa d'entitats per a la participació per a reclamar la celebració d'una audiència
pública extraordinària que tracti sobre el projecte ferroviari.

Resolució 2012000268

Resolució 2012000269

Resolució 2012000270

Resolució 2012000271

Resolució 2012000272

Resolució 2012000273

Resolució 2012000274

Resolució 2012000275

Resolució 2012000276

Resolució 2012000277

Resolució 2012000278

Resolució 2012000279

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.

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.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS
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19. Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC, CUO i ICV-EUiA a
l'Ajuntament de Girona.

Resolució 2012000280

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 9 d'octubre 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 vuit
d'octubre de dos mil dotze.


