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PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
Data  : 

Hora : 

Sessió: 

8 de juliol de 2013 

20:00 

Ordinària 
 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA. 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 10 de juny d'enguany. 
 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
 

* Decret   de  l'Alcaldia  de   data  14  de  juny  de  2013  relatiu  a   modificar   les 
prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja   establert   amb 
l'empresa "Eulen. SA.". Import: 3.043,42 €. 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  14  de  juny  de  2013  relatiu  a  nomenament  de  la 

senyora Marta Madrenas Mir com a representant de la Junta Directiva de l'AGI. 
 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  3  de  juny  de  2013  relatiu  a  nomenament  dels 
representants  municipals  a  la  Comissió  de  desembassament  del  Ter  i  del 
Llobregat. 

 
* Acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2013 relatiu a donar 

compte del resultat definitiu del control financer efectuat a l'Ajuntament de Girona 
a raó de les subvencions concedides pel SOC amb cofinançament del FSE l'any 
2010. 

 
4. CONVALIDACIONS. 

* Acord  de  la  JGL  de  data  14  de  juny  de  2013.  Compareixença  en  el  recurs 
contenciós administratiu núm. 118/2013. 

 
* Acord  de  la  JGL  de  data  21  de  juny  de  2013.  Compareixença  en  el  recurs 

contenciós administratiu núm. 155/2013. 
 

* Acord  de  la  JGL  de  data  21  de  juny  de  2013.  Compareixença  en  el  recurs 
contenciós administratiu núm. 147/2013. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

 

5. Aprovar inicialment la bandera de la ciutat de Girona. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 
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6. Modificació de la plantilla orgànica de personal del 2013. 

 
7. Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona pel 2013. 

 
8. Modificació  de  les  bases  de  la  convocatòria  per  a  la  provisió  en  propietat  de 

dues places de sergent de la policia municipal 
 

9. Permutar amb Homs Lloguers, SL una finca de la seva propietat situada a l'àmbit 
del  Projecte  d'urbanització  de  l'encreuament  de  l'Avinguda  Josep  Tarradellas 
amb el Passeig Sant Joan Bosco, amb una finca municipal de 71m2, sobrant de 
vialitat a l'Avinguda Josep Tarradellas. 

 
10.  Aprovar  inicialment  el  projecte  d'expropiació  d'una  finca  per  la  "Restauració  i 

millora del camí del marge esquerre del riu Galligants i de la Plaça de la Sardana 
dins de l'itinerari Girona Natura". 

 
11.  Desafectar una parcel· la sobrera situada entre el c/ Puigsacalm i c/ Universitat 

de Girona  i adjudicar-la en venda a la propietat confrontant. 
 

12.  Aprovar del Pla d'Igualtat d'Empresa de l'Ajuntament de Girona. 

 
13.  Aprovació Compte General exercici 2012 

 
14.  Aprovació de l'expedient de contractació de les obres d'Urbanització del Passeig 

de   la   Devesa,   en   àmbit   de   carrer,   des   de   la   plaça   de   la   Sardana   fins 
l'entroncament amb el carrer de Joaquim Vayreda 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 

 

15.  Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 49, 
per  a  la  regulació  de  la  densitat  d'habitatges  per  parcel· la  en  zones  d'ús 
residencial d'habitatge plurifamiliar. 

 
16.  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 d'Europa. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

17.  Aprovar definitivament el Reglament dels Pressupostos Participats dels Barris 

 
MOCIONS 

18.  Moció  que presenta  el grup  municipal de  la  CUP i  ICV-EUiA per  un transport 
públic i de qualitat a l'abast de tothom. 

 
19.  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PSC  per  combatre  la  pobresa 

energètica a la ciutat de Girona. 
 

20.  Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ICV-EUIA per denunciar la 
confiscació d'estelades als aficionats del Girona F.C. al camp de l'Almeria. 
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21. PROPOSTES URGENTS 

 

22. PRECS I PREGUNTES 
 

Girona, 5 de juliol de 2013 
 

L'alcalde president 
 
 

 
 

 
Carles Puigdemont i Casamajó 


