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PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 12 de març de 2018
Hora : 18:00
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació actes de les sessions ordinàries de 15 de gener i de 12 de febrer de
21018.
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 31 de gener de 2018 relatiu a modificació
membres grup municipal CiU a les comissions informatives

*

Obligacions subministrament informació Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i al Ple Municipal en relació a l'execució pressupostària i situació de
la tresoreria corresponent al quart trimestre 2017

*

Decret de l'Alcaldia de data 7 de febrer de 2018 relatiu a nomenament del
senyor Josep Comas Boadas, personal eventual, per ocupar el lloc de treball
de Coordinador d'Urbanisme i Activitats

*

Decret de l'Alcaldia de data 7 de febrer de 2018 relatiu a nomenament del
senyor Joaquím Callís Fernández, personal eventual.

*

Decret de l'Alcaldia de data 12 de febrer de 2018 relatiu a liquidació
pressupost Organisme Autònom d'Educació Musical corresponent a l'exercici
2017

*

Decret de l'Alcaldia de data 12 de febrer de 2018 relatiu a liquidació
pressupost Organisme Autònom Patronat Call corresponent a l'exercici 2017

*

Decret de l'Alcaldia de data 27 de febrer de 2018 relatiu a liquidació
pressupost Ajuntament de Girona corresponent a l'exercici 2017

*

Acord de la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2018 relatiu a
declarar la caducitat de l'expedient d'aprovació inicial i informació pública de la
relació detallada de béns i drets dins l'àmbit urbanístic del PA-88 Universitat de
Cervera (DOGC 4557 de 24/01/2006) aprovat inicialment per acord plenari de
24 d'octubre de 2017 per adquirir mitjançant el sistema d'expropiació forçosa
la propietat dels béns i drets afectats (parcel·les cadastrals 4869712 i
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4869713), i l'arxiu de les actuacions amb els efectes previstos a l'article 95 de
la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
4. RATIFICACIONS.
*

Decret de l'Alcaldia de data 29 de gener de 2018 relatiu a rectificar l'error
material de la Proposta de Ple de data 15 de gener de 2018 sobre l'aplicació
de l'índex de correcció de la facturació fixa i variable del servei de neteja
d'edificis del quatrimestre juliol - octubre 2017.

Comissió Informativa d'Alcaldia
5. Informe sobre el Recurs de Reposició presentat pel grup municipal Ciutadans,
envers l'acord de Ple Muninicpal en el qual es declarava persona "non grata"
S.M. Rei d'Espanya Felip VI.
Comissió Informativa Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i
Cooperació
6. Ratificació de la incorporació de nous membres i revisió de les quotes i de la
modificació estatutària que suposa els acords presos a l'Assemblea del
Corsorci del Ter del dia 28 de setembre de 2017.
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
7. Aprovar les festes locals per a l'any 2019
8. Derogació del reglament de funcionament del Registre Municipal de licitadors
9. Revocació dels plecs generals de l'Ajuntament de Girona
10. Presa en consideració de la memòria justificativa de la modificació de la forma
de gestió del del Servei d'Atenció Domiciliària.
11. PROPOSTES URGENTS
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES
12. Moció que presenta l'entitat Associació de Música Moderna de Girona de
suport a la candidatura de la rumba catalana com a patrimoni cultural
immaterial de la UNESCO.
13. Moció que presenta l'entitat Partit Demòcrat Europeu Català en relació a les
declaracions del President del Govern d'Espanya i al nomenament de la
jutgessa María Elósegui com a membre del Tribunal Europeu de Drets
Humans.
MOCIONS
14. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per l'equiparació salarial
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de les forces i cossos de seguretat de l'estat amb les policies autonòmiques.
15. Moció que presenta el gurup municipal PSC per impulsar reformes
urbanístiques i d'adequació dels centres docents públics de Girona
16. Moció que presenta el grup municipal PPC de suport a l'equiparació salarial de
les forces i cossos de seguretat de l'estat
17. Moció que presenta els grups municipals ERC-MES I CUP-Crida per Girona
per reclamar un replantejament en les convocatòries de beques i ajuts a
l'educació
18. Moció que presenten els grups municipals ERC-MES, CUP-CRIDA PER
GIRONA I PSC en suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març de 2018
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 2018000300 a la número
2018004233, des de 1 de febrer de 2018 fins a 28 de febrer 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 2 de febrer de 2018 (ordinària), 9 de febrer de 2018 (ordinària), 16
de febrer de 2018 (ordinària), 12 de febrer de 2018 (extraordinària urgent), i 23
de febrer de 2018 (ordinària).
19. PRECS I PREGUNTES
Girona, 6 de març de 2018

