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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE
JULIOL DE 2013.

*

6.

7.

Assabentat de l'informe que recull la relació certificada de les obligacions
pendents de pagament incloses en l'àmbit d'aplicació del RD 8/2013, de 28 de
juny.

Aprovar la modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2013.

Convocar licitació per adjudicar les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla
(subfase 1 de la fase 3 de les obres de restitució de l'àmbit afectat per les obres
del TAV a la zona de la plaça d'Europa / Parc Central).

Convocar licitació per adjudicar les obres d'urbanització de la plaça Mare de Déu
de Montserrat (subfase 1 de la fase 2 de la restitució de l'àmbit afectat per les
obres del TAV a la zona de la plaça d'Europa / Parc Central).

Aprovar definitivament el projecte d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla, subfase 1
de la fase 3 de les obres de restitució de l'àmbit afectat pel TAV a la zona Parc
Central - Plaça Europa.

Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC, CUP, ICV-EUiA i el
regidor no adscrit de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant de
l'acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Resolució 2013000214

Resolució 2013000215

Resolució 2013000216

Resolució 2013000217

Resolució 2013000218

Resolució 2013000219

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.

3.

4.

5.

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

MOCIONS

1.

PLE DE LA CORPORACIÓ

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 8 DE JULIOL
D'ENGUANY.
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Girona, 30 de juliol de 2013                 

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 vint-i-
nou de juliol de dos mil tretze.


