
A la Ciutat de Girona, a quinze de desembre de dos mil nou.

A les vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix el Ple
de la Corporació per celebrar sessió plenària ordinària. Presideix l'alcaldessa Anna
Pagans Gruartmoner, i hi concorren els tinents i tinentes d'alcalde, Cristina Alsina
Conesa, Joan B. Olóriz Serra, Joan Pluma Vilanova, Isabel Salamaña Serra, Maria
Àngels Freixenet Bosch, Amèlia Barbero Rivera, Maria Lluïsa Faxedas Brujats i
Miquel Poch Clara i els regidors i regidores Ponç Feliu Latorre, Victòria Saget Bosch,
Ignasi Thió Fernandez de Henestrosa, Josep Maria Jofre Vilanova, Pilar Prats
Torrents, Joaquim Ayats Bartrina, Maria Núria Terés Bonet, Enric Pardo Cifuentes,
Carles Puigdemont Casamajó, Albert Riera Pairó, Imma Boadas Villoria, Coralí
Cunyat Badosa, Joaquim Oliva Sala, Francesc Xavier Ribera Pi, Concepció Veray
Cama i Juan Maria Castel Sucarrat.

Ha excusat la seva absència ...

Dóna fe de l'acte la secretària general M. Glòria Gou Clavera. També hi assisteix
l'interventor Carles Merino i Pons.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
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La senyora alcaldessa declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta
de la sessió anterior, de data 10 de novembre d'enguany, del qual s'ha tramès còpia
a tots els membres del Consistori.

Ningú no demana la paraula i, per tant, queda aprovat com a acta de l'esmentada
sessió.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. ASSABENTATS

3. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 26 d'octubre de 2009.

Decret de l'Alcaldia de data 22 d'octubre de 2009

Sentència núm. 969, de 27 d'octubre de 2009.

Sentència núm. 313, d'11 de novembre de 2009.

Sentència núm. 315, de 12 de novembre de 2009.

Sentència núm. 328, de 26 de novembre de 2009.

Decret de l'Alcaldia de data 26 d'octubre de 2009.

*

*

*

*
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

Cessió gratuïta d'una finca a favor de la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d'un Institut d'Educació Secundària a Palau.

Desestimació recurs de reposició interposat pel Grup Municipal de CiU
contra l'acord plenari de 13 d'octubre de 2009 sobre resolució del contracte
de concessió d'obra pública de l'aparcament de la Plaça Pallol.

Aprovar denominació i perllongació  de noms de carrers

Aprovar inicialment la constitució del Consorci urbanístic per al
desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques Mas Marroc i
Avellaneda - Aragó.

Aprovar definitivament el PMU 14 La Presó.

Aprovar definitivament la modificació del projecte d'obres bàsiques
d'urbanització del sector Pla de Baix de Domeny. Electrificació: Baixa, Mitja
i Alta tensió.

Desestimar les al·legacions presentades i sotmetre novament a informació
pública el projecte de reparcel·lació del PA 20 Montbó.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Decret de l'Alcaldia de data 22 d'octubre de 2009

Cessió gratuïta d'una finca a favor de la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d'un Institut d'Educació Secundària a Palau.

Desestimació recurs de reposició interposat pel Grup Municipal de CiU contra
l'acord plenari de 13 d'octubre de 2009 sobre resolució del contracte de
concessió d'obra pública de l'aparcament de la Plaça Pallol.

Aprovar denominació i perllongació  de noms de carrers

Aprovar inicialment la constitució del Consorci urbanístic per al desenvolupament
de les Àrees Residencials Estratègiques Mas Marroc i Avellaneda - Aragó.

Aprovar definitivament el PMU 14 La Presó.

Aprovar definitivament la modificació del projecte d'obres bàsiques d'urbanització
del sector Pla de Baix de Domeny. Electrificació: Baixa, Mitja i Alta tensió.

Desestimar les al·legacions presentades i sotmetre novament a informació
pública el projecte de reparcel·lació del PA 20 Montbó.
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S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

14.

15.

MOCIONS:

Desestimar les al·legacions formulades i aprovar provisionalment la
modificació puntual del PGOU de Girona núm. 12, PA-97 Pujada Sant Feliu
I; PA-98 Pujada Sant Feliu II; PA-99 Torre Bosch Monar.

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, CiU, PSC i ICV per tal de
donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant Iniciativa
Legislativa Popular davant les Corts Espanyoles amb el nom "Televisió
sense Fronteres".

Moció que presenten els grups municipals d'ICV, PSC, ERC, CIU i el PP  per
un acord en matèria de canvi climàtic.

Moció que presenta el grup municipal de CIU sol·licitant s'inclogui a l'ordre
del dia dels plens un punt referent a l'informe de presidència.

Moció que presenta el grup municipal del PP per tal d'instar al Tribunal
Constitucional a resoldre urgentment la constitucionalitat o no de l'Estatut.

Moció que presenten els grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA referent
a adherir-se a les actuacions de caràcter unitari que contribueixen a
reforçar la unitat civil del poble català en la reivindicació de l'Estatut.

11.

12.

13.

16.

Desestimar les al·legacions formulades i aprovar provisionalment la modificació
puntual del PGOU de Girona núm. 12, PA-97 Pujada Sant Feliu I; PA-98 Pujada
Sant Feliu II; PA-99 Torre Bosch Monar.

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, CiU, PSC i ICV per tal de
donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant Iniciativa Legislativa
Popular davant les Corts Espanyoles amb el nom "Televisió sense Fronteres".

Moció que presenten els grups municipals d'ICV, PSC, ERC, CIU i el PP  per un
acord en matèria de canvi climàtic.

Moció que presenta el grup municipal de CIU sol·licitant s'inclogui a l'ordre del dia
dels plens un punt referent a l'informe de presidència.

Moció que presenta el grup municipal del PP per tal d'instar al Tribunal
Constitucional a resoldre urgentment la constitucionalitat o no de l'Estatut.

Moció que presenten els grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA referent a
adherir-se a les actuacions de caràcter unitari que contribueixen a reforçar la
unitat civil del poble català en la reivindicació de l'Estatut.



I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les set.
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12. PRECS I PREGUNTES

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

PROPOSTES URGENTS:

Resolució al.legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per
a l'any 2010

17.

Resolució al.legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l'any
2010




