
Decret de l'Alcaldia de data 30 de juliol de 2012.

Decret de l'Alcaldia de data 31 de juliol de 2012

Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2012

Acord de la JGL de data 20 de  juliol de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 230/2012.

Acord de la JGL de data 20 de  juliol de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 174/2012.

Acord de la JGL de data 13 de juliol de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 209/2012.

Acord de la JGL de data 13 de juliol de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 218/2012.

Acord de la JGL de data 7 de setembre de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 214/2012.

Decret de l'Alcaldia de data 23 de juliol de 2012. Modificació del conveni de
col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Girona, per a l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la xarxa
RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

3. ASSABENTATS.

4. CONVALIDACIONS.

17 de setembre de 2012

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar comptes de les sentències i decrets dictats.

Aprovació de les actes anteriors de dates 9 de juliol i 23 de juliol 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



Aprovar Festes locals de Girona per l'any 2013.

Aprovar operacions de delimitació entre els termes municipals de Quart i
Girona

Aprovar les normes i procediments per a la gestió del Patrimoni de
l'Ajuntament de Girona.

Resoldre les al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública del
Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions
tècniques reguladores del contracte de gestió del servei públic de mini tren
turístic de la ciutat de Girona

Aprovar la moció del Consorci Alba-Ter per garantir el cabal del riu Ter en el
marc del procés de licitació de la gestió del servei d'abastament prestat per
ATLL

Desistir de la tramitació de l'expedient de modificació puntual del PGOU núm.
21- PA 104 Pont de la Barca.

Aprovar inicialment la modificació del Text refós del PGOU núm. 48 PA-104
Pont de la Barca.

Assumir per part de la Corporació, com a iniciativa pública, la modificació
puntual del text refós del PGOU núm. 47 "Celler de Can Roca", i aprovar
inicialment l'esmentada modificació.

Sol·licitar a la Direcció General del Departament de Territori i Sostenibilitat, de
la Generalitat de Catalunya, que procedeixi a iniciar els tràmits necessaris per
dur a terme la modificació del Pla Director Urbanístic de les Àrees
Residencials Estratègiques.

Moció que presenta la plataforma "Aigua és Vida" instant a la Generalitat de
Catalunya a: evitar la privatització de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat i
a garantir el compliment dels cabals legals de manteniment del riu Ter.

Moció que presenta l'Associació de Veïns de Sant Narcís demanant que
l'Ajuntament de Girona organitzi la celebració d'un procés informatiu en relació
a les obres del soterrament del tren convencional i del desballestament del pas
elevat actual.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor que el Govern de la
Generalitat posi en funcionament "Rodalies de Girona" aquest any 2012
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS



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

Moció que presenta el grup municipal del PPC per a la creació de l'Agència de
Promoció Econòmica de Girona
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Girona, 14 de setembre de 2012

20. PRECS I PREGUNTES

19. PROPOSTES URGENTS


