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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

Data : 

Hora : 
Sessió: 

24 d'octubre de 2017 

18:00 

Ordinària 

 

ORDRE DEL DIA 

 

Presa possessió regidor ERC-MES Miquel Poch Clara. 
 

1. ACTA. 
Aprovar l'acta de la sessió plenària ordinària de data 1 d'agost de 2017 i 
extraordinària de 12 de setembre de 2017. 

 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte dels decrets i sentències dictats. 
 

* informe de data 02 d'octubre de 2017 
 

4. RATIFICACIONS. 

* Decret de l'Alcaldia de data 10 d'octubre de 2017 relatiu a acceptació 
assumpció administració societat economia mixta AGISSA d'acord amb la 
interlocutòria emesa en 25 de setembre de 2017. 

 

 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

5. Aprovar la denominació d'espais públics. 
 

6. Requeriment a la societat Pàrking Plaça Catalunya S.A., concessionària de 
l'aparcament soterrani de la Plaça Calvet i Rubalcava, per la inspecció 
reglamentària dels ascensors exteriors de la plaça que donen accés a 
l'aparcament soterrani 

 
7. Sol·licitud de l'empresa "Saba Aparcament Santa Caterina S.A." pel  canvi 

d'aval de la concessió administrativa de l'aparcament soterrani situat al subsòl 
de les Places Pompeu Fabra i Hospital de Girona. 

 
8. Desestimar el recurs de reposició presentat per la Universitat de Girona el 27 

de juny de 2017 (RE2017043979) contra la resolució plenaria de 12 de juny de 
2017 que deixa sense efecte l'acord plenari de 9 de desembre de 1996 de 
constitució d'un dret de superfície a favor de la UdG en el sector Montilivi. 

 
9. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats d'expropiació continguts 

dins l'àmbit del PA-88 - Universitat de Cervera. 
 

10. Modificació de plantilla 2017. 
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11. Transferència de crèdit entre partides - Transferència Fundació Auditori Palau 
de Congressos. 

 

12. Crèdit extraordinari per inversions financerament sostenibles. 
 

13. Pròrroga de la gestió del servei públic de mini tren turístic de la ciutat de 
Girona, pel termini d'un any a comptar des del dia 6 de febrer de 2018 i fins al 
5 de febrer de 2019. 

 

14. Aprovació provisional ordenances fiscals 2018. 
 

15. Modificació de la Relació de Llocs de Treball. 
 

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

16. Suspensió instruments de planejament derivat, de gestio i d'urbanització, i 
suspensió de llicències d'obres i activitats i altres autoritzacions connexes ( art. 
73.2 DL1/2010, de 3 d'agost) i aprovacio inicial modificació puntual PGOU  
núm. 69 - PA 67 Montori-Montilivi.(M.A.) 

 

17. Suspensio de la tramitació de planejamet derivat, gestió, urbanitzacio i 
llicències , i aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm. 70. 
Deixar sense efecte la modificació puntual PGOU núm. 24. (M.A.) 

 

18. PROPOSTES URGENTS 

PROPOSTES URGENTS 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, 
JOVENTUT I SEGURETAT 

 

 Aprovació definitiva del Pla Social de les Pedreres (D'acord amb allò que estableix 
l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986,de 28 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, caldrà votar la ratificació de la seva inclusió en l'0rdre del Dia del Ple). 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 

 

 Ratificar la participació de l'Ajuntament de Girona al POCTEFA TTFS i aprovar el 
pla de finançament 

 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

19. Moció que presenta l'entitat CCOO en relació a la violència masclista. 
 

MOCIONS 

20. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per tal de trobar una nova 
ubicació a les caravanes dels firaires. 

21. Moció que presenta el grup municipal CUP - Crida per Girona per crear una 
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oficina d'entitats 
 

22. Moció que presenten els grups municipals ERC - MES - AM i CUP - Crida per 
Girona de rebuig a la repressió policial el dia 1 d'octubre. 

 
 

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 2017010726 a la número 
2017019415, des de 1 de setembre de 2017 fins a 30 de setembre de 2017. 

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 setembre de 2017 (ordinària), 8 de setembre de 2017 
(ordinària),   15  de  setembre  de  2017  (ordinària),   22  de  setembre  de   2017 
(ordinària), 29 de setembre de 2017 (ordinària), i 25 de setembre de 2017 
(extraordinària urgent). 

 

23. PRECS I PREGUNTES 
 

Girona, 20 d'octubre de 2017 


