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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 

Sessió: 

11 de maig de 2015 

19:30 

Ordinària 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. ACTA. 

Aprovació  de  les  actes  de  la  sessions  anteriors,  de  dates  13  i  27  d'abril 
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 30 d'abril de 2015 relatiu a designar representant 
de la corporació a la Societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA. 

 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  23  d'abril  de  2015  relatiu  a  aprovació  de  preus 
contradictoris  del  6  al  18  i  del  pressupost  final  de  liquidació  de  les  obres 
generals d'urbanització de la plaça Mare de Déu de Montserrat (subfase 1 de 
la  fase  2  de  la  restitució  de  l'àmbit  afectat  per  les  obres  del  TAV  a  la  zona 
Plaça Europa/Parc Central). 

 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  7  de  maig  de  2015  relatiu  a  modificar  l'error 
material del Decret de l'Alcaldia de data 13 d'agost de 2014, d'ampliació dels 
serveis de la neteja amb el dipòsit municipal de vehicles. 

 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  7  de  maig  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 30 d'abril de 2015 relatiu a cessament de personal 
eventual 

 

* Obligacions  subministrament  informació  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions 
Públiques, execució pressupostària primer trimestre 2015 

 
 
 

 
4. CONVALIDACIONS. 

* Convalidació de la presentació del projecte de creació d'una xarxa d'itineraris 
cicloturístics  urbans  a  la  convocatòria  de  subvencions  dels  Plans  de  Foment 
Territorial del Turisme 2015. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

5. Modificar i ampliar els models de les declaracions per a la inscripció al registre 
d'interessos dels membres electes de la Corporació, personal directiu i/o amb 
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habilitació estatal. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 

6. Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2015 
 

7. Aprovar  les  bases  de  la  convocatòria  per  a  la  provisió  en  propietat  de  dues 
places d'agent de la policia local. 

 

8. Adjudicar la 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, a realitzar per 
centres especials de treball. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 

9. Estimar en part les al·legacions presentades i aprovar definitivament el Pla de 
Millora Urbana Can Turon. 

 

 
MOCIONS 

10. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ICV-EUiA en suport a la 
xarxa  ciutadana  de  suport  a  la  querella  Argentina  contra  els  crims  del 
Franquisme i a les accions judicials de la querella 4591-10 del Jutjat número 1 
de Buenos Aires. 

 
11. PROPOSTES URGENTS 

 
12. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 7 de maig de 2015 

 

L'alcalde president 
 
 

        
 
 

 
Carles Puigdemont i Casamajó 


