
Acord de la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2012. Donar
compte del resultat definitiu d'una auditoria.

Decret de l'Alcaldia de data 9 de novembre de 2012. Concertar una operació
de préstec.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de novembre de 2012. Aprovar la modificació
de prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels centres i
equipaments de l'Ajuntament de Girona.

Acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2012.
Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 327/2012.

Acord de la Junta de Govern Local de data de 9 de novembre de 2012.
Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 10/2012.

Acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2012.
Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 123/2012.

Acord de la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2012.
Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 414/2012.

Pròrrogar els serveis de reparació de defectes de les instal·lacions elèctriques
de la xarxa d'enllumenat públic exterior del municipi de Girona.

*

*

*

*

*

*

*
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3. ASSABENTATS.

4. CONVALIDACIONS.

10 de desembre de 2012

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentències dictades.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 22 d'octubre i 12 de
novembre d'enguany.

1. ACTA. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
a) Informacions d'alcaldia.
b) Decrets a donar compte al ple.
c) Acords de la JGL a donar compte al ple



Prorrogar el conveni subscrit amb l'entitat Agrupament Escolta Pare Claret per
la cessió en precari i caràcter provisional de l'ús d'un immoble al carrer Pont
Major, 65.

Aprovar la retenció de crèdit per no disponibilitat despeses de personal.

Verificar el Text refós de  la modificació puntual del  PGOU de Girona núm. 45,
per a l'adaptació al Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públic i activitats recreatives.

Verificar el Text refós de  la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 46,
pa- 103- Equipament Comercial.

Aprovar definitivament el Pla Especial d'assignació d'usos i equipament del
Monestir de Santa Caterina de Siena.

Moció que presenta la Coordinaroda d'ONG solidàries en relació a la defensa
d'una política municipal de Cooperació.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP  per a restituir als treballadors
de l'Ajuntament de Girona la pèrdua de percepcions econòmiques derivades
del RDL 20/2012.

Moció que presenta el grup municipal ICV-EUiA per restablir les funcions del
registre municipal de parelles de fet i permetre noves inscripcions.

Moció que presenta el grup municipal del PSC per un "Pla de xoc per eradicar
la pobresa infantil" i pel compliment de l'acord plenari sobre el "Pla local
d'inclusió social i de lluita contra la pobresa".

Moció que presenta el grup municipal de la CUP en defensa de l'escola en
català.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per declarar Girona ciutat
lliure i sobirana dins el futur estat català.
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Girona, 7 de desembre de 2012

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS

18. PRECS I PREGUNTES

17. PROPOSTES URGENTS


