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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 

Sessió: 

14 de setembre de 2015 

19:30 

Ordinària 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. ACTA. 

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de dates 13 de juliol i 1 de 
setembre d'enguany. 

 

 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte dels decrets i sentències dictades. 
 

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

 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  4  de  juny  de  2015  relatiu  a  modificar  les 
prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja  establert  amb  la 
"Fundació Mas Xirgu". 

 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  12  de  juny  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 16 de juliol de 2015 relatiu a esmena del Decret 
d'Alcaldia  de  data  10  de  juliol  de  2015  de  nomenament  de  la  Sra.  Sònia 
Cebrián Torres. 

 

* Decret de l'Alcaldia de data 16 de juliol de 2015 relatiu a esmena del Decret 
d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015 de nomenament del Sr. Carles Ferreira 
Torres. 

 

* Decret de l'Alcaldia de data 16 de juliol de 2015 relatiu a nomenament de la 
Sra. Maria Padres Angelats, personal eventual 

 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de juliol de 2015 relatiu a l'aprovació dels preus 
contradictoris números 29, 35, 42 i del 44 al 56 i 59 al 78, i del pressupost final 
de les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla (Subfase 1 de la fase 3 de 
restitució  de  l'àmbit  afectat  per  les  obres  del  TAV  a  la  zona  de  la  Plaça 
d'Europa/Parc Central). 

 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  4  d'agost  de  2015  relatiu  a  nomenament  de  la 
senyora Cristina Lopez Gonzalez, personal eventual. 

 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  4  d'agost  de  2015  relatiu  a  nomenament  de  la 
senyora Ana Rodriguez Acosta, personal eventual. 

 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  24  d'agost  de  2015  relatiu  a  modificar  les 
prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja  establert  amb 
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l'empresa "Eulen. SA.". 
 

 
4. CONVALIDACIONS. 

* Declaració obres d'especial interès o utilitat municipal 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

5. Aprovar les Festes Locals per a l'any 2016. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS 

6. Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona 
núm. 13 - PA- 100 - carrer Pedret. 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT 

7. Ordenança  general  de  subvencions  de  l'Ajuntament  de  Girona,  els  seus 
organismes autònoms i entitats que en depenen 

 

8. Sol·licitud ampliació termini reintegrament a l'Estat de les quanties a retornar 
en  concepte  de  liquidació  definitiva  de  les  participació  2013  en  ingressos  de 
l'Estat. 

 

 
MOCIONS 

9. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  ERC-MES  per  a  l'ampliació  del  parc 
d'habitatge social a Girona. 

 

10. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  C's  per  a  la  creació  d'una  nova 
Comissió o Taula permanent per analitzar les necessitats d'habitatge i socials 
bàsiques. 

 

11. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del PSC  per  un  pla  per  garantir  la 
gratuïtat  dels  llibres  de  text  a  les  famílies  d'alumnes  d'educació  primària  i 
secundària matriculats. 

 

12. Moció  que  presenten  conjuntament  els  grups  municipals  d'ERC-MES-AM,  la 
CUP-Crida per Girona i PSC-CP, d'adhesió a la xarxa de municipis acollidors. 

 

13. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C's) per a la posada en 
marxa d'una auditoria general a l'Ajuntament de Girona. 

 

14. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-CRIDA PER GIRONA sobre 
les eleccions al Parlament del 27 de setembre. 
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15. PROPOSTES URGENTS 

 
16. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 9 de setembre de 2015 
 

 

L'alcalde president 
 

           
 
 

Carles Puigdemont i Casamajó 
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