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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Data : 
Hora : 

Sessió: 

9 de febrer de 2015 
19:30 
Ordinària 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA. 
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 26 de gener d'enguany. 

 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  21  de  gener  de  2015  relatiu  a  modificar  les 
prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja  establert  amb 
l'empresa "Eulen. SA.". 

 

* Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2015 relatiu a l'aplanament en el 
procediment  del  recurs  ordinari  256/2011  de  la  secció  primera  de  la  sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

* Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2015 relatiu a l'aplanament en el 
recurs  contenciós  administratiu  264/2011  de  la  secció  primera  de  la  sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

* Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2015 relatiu a l'aplanament recurs 
ordinari  324/2011  de  la  secció  primera  de  la  sala  contenciosa  administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 
 

4. CONVALIDACIONS. 

* Decret de l'Alcaldia de data 23 de desembre de 2014 relatiu a acceptació de la 
subvenció atorgada pel projecte NATUR'ACC. 

 

* Declaració obres d'especial interés o utilitat municipal. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

5. Adscripció del Consorci Localret a l'Ajuntament de Barcelona i modificació dels 
seus estatuts. 

 

6. Modificació de l'article 14 dels Estatuts rectors del Consorci de les Gavarres. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 

7. Iniciar  i  aprovar  l'expedient  de  contractació  dels  serveis  de  manteniment  i 
neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector 
de les Hortes de Santa Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de 
Girona. 
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8. Aprovar  el  document  de  compareixença  i  autoritzar  la  cessió  dels  drets 
concessionals   que   ostenta   SIRESA   GIRONINA,   SA   sobre   la   concessió 
administrativa  de  la  Residència  d'Estudiants,  a  favor  de  SIRESA  CAMPUS, 
SA. 

 

9. Acceptar la renúncia de "Vivendes de Girona, SAU" a la concessió demanial 
per  a  la  construcció  i  explotació  d'un  aparcament  soterrani  al  subsòl  de  la 
Plaça del Pallol. 

 

10. Acceptar  la  renúncia  de  "Vivendes  de  Girona,  SAU"  al  dret  de  superfície 
atorgat  al  seu  favor  sobre  la  finca  municipal  de  la  Cort  Reial  núm.  7  i  la 
subrogació municipal en el préstec. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 

11. Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Text  refós  del  PGOU  de 
Girona núm. 51 - PA 89 L'Aurora. 

 

12. Aprovar el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat Inmobiliaria 
de Promoción Escolar, SA, i aprovar inicialment la modificació puntual del Text 
refós del PGOU de Girona núm. 62 UA 80 Camí vell de Fornells. 

 

13. Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona 
núm. 61 per a la millora de l'accessibilitat. 

 

14. Verificar el Text refós de la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 
56 de desafectació de sòls per canvi d'ubicació de l'enllaç de l'AP-7 previst en 
el PGOU. 

 

15. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums Illa 2 - 
Parador del Güell. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

16. Reconeixement de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona. 
 
 

MOCIONS 

17. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP  en  suport  a  la  iniciativa 
legislativa popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya. 

 

18. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per sol.licitar l'asil polític a 
l'activista saharauí Hassana Aalia. 

 

19. Moció  que  presenten  els  regidors  no  adscrits  Sra.  Pia  Bosch,  Sr.  Xavier 
Amores, Sr. Àngel Quintana, Sra. Amèlia Barbero i Sr. Joaquim Bonaventura 
per reforçar el servei municipal d'intervenció especialitzada en el tractament de 
la violència de gènere. 

 

20. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PPC  referent  al  projecte  de 
rehabilitació de l'antic cinema Modern. 
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21. PROPOSTES URGENTS 

 
22. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 5 de febrer de 2015 

 

L'alcalde president 
 
 

 
 

Carles Puigdemont i Casamajó 


