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3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.

8 de maig de 2017

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

18:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

7. PROPOSTES URGENTS

Donar compte dels decrets i sentències dictats.

Aprovació acta ple extraordinari de data 3 d'abril de 2017.
1. ACTA. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Decret de l'Alcaldia de data 6 d'abril de 2017 relatiu a nomenament del senyor
Nicolas Alcantara Kühn personal eventual

Decret de l'Alcaldia de data 4 d'abril de 2017 relatiu a nomenament del senyor
Hector Amelló Montiu, personal eventual.

Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de
serveis funeraris en el municipi de Girona.

Modificar  les  prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja
establert amb l'empresa "Eulen. SA.".

Modificació del contracte de selecció d'un soci privat per a la constitució d'una
societat d'Economia Mixta per a la gestió del servei de recollida
d'escombraries i neteja viària, adjudicat a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SA.

*

*

4.

5.

6.

Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i
Cooperació

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior

Moció que presenta el Col·legi d'Edcadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC) per tal que es retiri el projecte d'unificació del Centre d'Acolliment
Mas Garriga i Misericòrdia

Moció que presenta el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat sobre

8.

9.

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES
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15. PRECS I PREGUNTES

pensions públiques.

Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP-CRIDA PER GIRONA per
ampliar i millorar la xarxa de parcs urbans infantils de la ciutat de Girona

Moció que presenta el Grup Municipal CUP-CRIDA PER GIRONA a favor de
l'aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a Cuba

Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES GIRONA per a la instal·lació
de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de girona
deportades als camps de concentració nazis

Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES per a la recuperació del
servei de gestió de cobrament de les escombraries

Moció presentada pel Grup Municipal Ciutadans sobre mobilitat elèctrica i
híbrida al servei de bus de la ciutat

10.

11.

12.

13.

14.

MOCIONS

PART DE CONTROL 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2017005105 a la número
2017008271, des de 1 d'abril de 2017 fins a 30 d'abril de 2017.  

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per
delegació de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que
disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, de data 7 d'abril de 2017 (ordinària), 13 d'abril de 2017 (ordinària), 21
d'abril de 2017 (ordinària), i 28 d'abril de 2017 (ordinària). 


