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3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.

31 de juliol de 2018

Ordinària

Data     :  

Hora    :

Sessió:

18:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte dels decrets signats.

Acta extraordinària urgent de data 14 de maig de 2018.

Acta extraordinària urgent de 1 de juny de 2018.

1. ACTA. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Decret de l'Alcaldia de data 4 de juliol de 2018 relatiu a nomenament de
funcionària interina per programes de la Sra. Íngrid Castañé Curiel al serveis de
Biblioteques

Decret de l'Alcaldia de data 4 de juliol de 2018 relatiu a nomenament de
funcionària interina per programes de la Sra. Maria Cadanet Vilà al serveis de
Biblioteques

Decret de l'Alcaldia de data 4 de juliol de 2018 relatiu a nomenament de
funcionària interina per programes de la Sra. Mariona Surós Lopez al serveis
de Biblioteques

Pròrroga de la contractació dels serveis de neteja establerts amb l'empresa
"Eulen, S.A." pel període de 1 de novembre de 2018 i fins el 31 d'octubre de
2019.

Pròrroga de la contractació dels serveis de neteja establerts amb la "Fundació
Mas Xirgu" pel període de 1 de novembre de 2018 i fins el 31 d'octubre de 2019

Modificar el contracte per a la selecció d'un soci privat per a la constitució d'una
societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida
de residus i neteja pública viària de Girona, adjudicat a l'empresa FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Modificació bases execució pressupost 2018

Modificació pressupostària pressupost exercici 2018

*

*

*

4.

5.

6.

7.

8.

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
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12. PROPOSTES URGENTS

Aprovar la modificació dels nomenaments dels representants municipals a
les entitats, institucions i organisme públics. Subtituir en totes elles a la
senyora Isabel Muradas i Vázquez pel senyor Josep Pujols i Romeu.

12.1.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

Suspensio de projectes de planejament derivat i llicències i aprovació inicial de
la modificació puntual del PGOU nùm. 72. Ajustos normatius

Aprovar la creació del Servei Municipal de Casals d'Estiu i el seu reglament de
funcionament

Reconeixement de la obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost
efectiu de les prestacions realitzades per part de l'empresa TOTOCI, SL, per
evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament.

9.

10.

11.

Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

Comissió Informativa de Cultura

Moció que presenta pel grup municipal PSC per consolidar la figura de
l'educador de carrer i dinamitzador comunitari.

Moció que presenta el grup municipal del partit popular català, en Ajuts al tercer
Sector.

Moció que presenta la CUP-CRIDA per Girona per a una política activa de
promoció de la llengua.

Moció que presenta ERC-MES per eliminar el vial del planejament de les Hortes
de Santa Eugènia.

13.

14.

15.

16.

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 2017024043 a la número
2018013317, des de 1 de juny de 2018 fins a 30 de juny de 2018.  

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 1 de juny de 2018 (ordinària), 8 de juny de 2018 (ordinària), 15 de
juny de 2018 (ordinària), 22 de juny de 2018 (ordinària), i 29 de juny de 2018
(ordinària). 
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L'alcaldessa presidenta

Girona, 24 de juliol de 2018

17. PRECS I PREGUNTES

Marta Madrenas i Mir


