
Decret de l'Alcaldia de data 3 d'abril de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 13 d'abril de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 25 d'abril de 2012

Decret de l'Alcaldia de 7 de maig de 2012

Acord de la JGL de data 13 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 94/2012.

Acord de la JGL de data 13 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 424/2011.

Acord de la JGL de data de 20 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 80/2012

Acord de la JGL de data 27 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 465/2011

Acord de la JGL de data 27 d'abril de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 95/2012.

Acord de la JGL de data 4 de maig de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm.116/2012.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA  I  CIUTADANIA

3. ASSABENTATS.

4. CONVALIDACIONS.

14 de maig 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 16 d'abril 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



Adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicació d'emergències i seguretat a
Catalunya, i aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona.

Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana per a la millora de l'accessibilitat
als habitatges plurifamiliars d'edificació aïllada i ordenació específica.

Aprovar l'escriptura de constitució de la Junta de Compensació de la Unitat
d'Actuació 42 carrer Ginesta de Girona.

Adjudicació del contracte dels serveis de neteja dels edificis i dependències
municipals de l'Ajuntament de Girona.

Supressió del Registre Municipal de Parelles de Fet

Moció que presenta el grup municipal del PSC per la posada en funcionament
del Pla Estratègic de Cultura.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA en defensa del programa de
vacances de la ciutat de Girona.

Moció del grup municipal de la CUP sobre la gratuïtat de l'AP7 i en suport de la
campanya #novullpagar.

Moció que presenten els grups municipals de CiU, CUP i ICV-EUiA en suport a
la Iniciativa Ciutadana Europea perquè la UE garanteixi el dret de mantenir la
ciutadania europea als ciutadans d'un nou estat sorgit d'un procés de secessió
d'un territori d'un estat membre.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Exp.: 2012007228 - C. 10.025.072

Girona, 10 de maig de 2012

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

MOCIONS

15. PRECS I PREGUNTES

14. PROPOSTES URGENTS


