
Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2012

Acord de la JGL de data 14 de setembre de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 222/2012.

Acord de complementar les prestacions a percebre en situacions d'incapacitat
temporal per als empleats municipals de l'Ajuntament de Girona.

Aprovar el nou Reglament de la Taula Municipal sobre canvi climàtic.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del text refós del PGOU núm.
45, per a l'adaptació al Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives.

Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'ús
recreatiu.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del text refós del PGOU núm.
46 PA-103 Equipament comercial.

Aprovar la declaració institucional de suport a les cooperatives.
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

3. ASSABENTATS.

4. CONVALIDACIONS.

8 d'octubre de 2012

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

20:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentències i decrets dictats.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 17 de setembre 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



Crear el Consell Municipal de Lesbianes, Gays, Transsexuals i Bisexuals, per
a la defensa i promulgació dels seus drets i deures i de les seves activitats.

Moció que presenten les associacions Joventut Socialista de Girona, Avalot
Comarques Gironines i Acció Jove Comarques Gironines que presenten a
l'Ajuntament de Girona sobre política d'ocupació de la joventut.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA de rebuig envers les
modificacions introduïdes en el Reial Decret Llei que modifica el marc estatal
en matèria d'horaris comercials en suposar un canvi de model comercial i una
invasió de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a Girona a favor de l'educació.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre el 12 d'octubre.

Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ICV-EUiA per restituir
als treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Girona la pèrdua de drets
laborals i percepcions econòmiques derivades del RDL 20/2012.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de suport a les cooperatives.
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Girona, 4 d'octubre de 2012

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS

19. PRECS I PREGUNTES

18. PROPOSTES URGENTS


