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PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 11 de març de 2019
Hora : 18:00
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació acta ordinària de data 10 de desembre de 2018 i extraordinària
urgent de data 20 de desembre de 2018.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.
Donar compte de les sentències i decrets dictats.
*

Pla anual de control financer

*

Decret de l'Alcaldia de data 1 de març de 2019 relatiu a liquidació pressupost
Ajuntament de Girona corresponent a l'exercici 2018

*

Decret de l'Alcaldia de data 20 de febrer de 2019 relatiu a liquidació
pressupost exercici 2018 ORGANISME AUTÒNOM D'EDUCACIÓ MUSICAL

*

Decret de l'Alcaldia de data 20 de febrer de 2019 relatiu a liquidació
presssupost 2018 PATRONAT CALL DE GIRONA

4. RATIFICACIONS.
*

Decret de l'Alcaldia de data 28 de desembre de 2018 relatiu a reconeixement
de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament
documental del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a
l'Ajuntament de Girona, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament.

Comissió Informativa d'Alcaldia
5. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a l'Associació FERRMED
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
6. Aprovació de la liquidació del contracte i devolució garantia definitiva
7. Aprovació de la Kt de 2019 en aplicació del 0,85% de l'IPC de 2018 del
contracte de servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
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8. Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del PGOU núm. 69 - PA 67
Montori- Montilivi
9. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri VellIlla 229 – C/ doctor Oliva i Prat.
10. Aprovació definitiva de la ratificació de l'establiment del servei públic col.lectiu
urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública a Girona i de la modificació
dels estatuts de Transports Municipals del Gironès (TMG).
Comissió Informativa de Cultura
11. Aprovació de l'aplicació de l'increment salarial de l'any 2018 al personal de
l'Organisme Autònom Patronat Call de Girona.

12. Aprovació de l'aplicació de l'increment salarial de l'any 2019 al personal de
l'Organisme Autònom Patronat El Call
13. Reconeixement de l'obligació de l'administració municipal d'abonar el cost
efectiu de les prestacions efectuades en els Centres Oberts de la ciutat de
Girona per Salesians Sant Jordi, amb NIF R0800885F, per evitar un
enriquiment injust d'aquest Ajuntament
14. PROPOSTES URGENTS
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES
15. Moció que presenta l'AMPA de l'escola Verd de Girona per demanar que
s'apliquin les actuacions necessaries per la conservació i manteniment de
l'edifici i es puguin solucionar els dèficits i desperfectes de l'escola.
16. Moció que presenta al Ple el Centre de Recursos per la Pau i Solidaritat per
denunciar les injustícies i la falta d'atenció per part de tota la comunitat
internacional
MOCIONS
17. Moció que presenta el grup municipal PSC relativa a la intervenció municipal
en el control ambiental de les activitats a la zona nord de Girona.
18. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular català relativa a
l'augment de la inseguretat a la ciutat de Girona.
19. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans relativa a la igualtat entre
dones i homes
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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 2018011739 a la número
2019004430, des de 1 de febrer de 2019 fins a 28 de febrer de 2019.
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 febrer de 2019 (ordinària), 8 de febrer de 2019 (ordinària), 15
de febrer de 2019 (ordinària), i 22 de febrer de 2019 (ordinària).
20. PRECS I PREGUNTES
Girona, 8 de març de 2019

