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3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.

4. RATIFICACIONS.

14 de novembre de 2016

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

18:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte dels decrets i sentències dictats.

Aprovació acta ordinària de data 10 d'octubre de 2016 i extraordinària de data
24 d'octubre de 2016.

1. ACTA. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Decret de l'Alcaldia de data 3 d'octubre de 2016 relatiu a modificació membres
del grup municipal CUP en les Comissions Informatives d'Hisenda i Regim
Interior i Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública.

Decret de l'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2016 relatiu a delegació específica
d'atribucions a favor del regidor Sr. Narcís Sastre Fulcarà.

Decret de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2016 relatiu a modificació Decret
de l'Alcaldia de delegacions genèriques i específiques a favor dels diferents
regidors que composen l'equip de govern.

Decret de l'Alcaldia de data 27 d'octubre de 2016 relatiu a proposta d'acord
d'adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI, pobles i ciutats per la diversitat
afectiva, sexual i de gènere

Decret de l'Alcaldia de data 7 de setembre de 2016 relatiu a aplanament en el
recurs contenciós administratiu núm. 404/2015 (i acumulat 6/16) del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, interposat contra les liquidacions
de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local, corresponents al primer i segon trimestre de l'exercici 2015.

Decret de l'Alcaldia de data 7 de setembre de 2016 relatiu a desistir del recurs
d'apel·lació interposat contra la sentència núm. 67/2016, de 8 de març de
2016, davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia,

Decret de l'Alcaldia de data 7 de setembre de 2016 relatiu a aplanament en el
recurs contenciós administratiu 149/2016B del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Girona, interposat contra la liquidació de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local, corresponent al tercer
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9. PROPOSTES URGENTS

trimestre de l'exercici 2015.

Decret de l'Alcaldia de data 2 d'agost de 2016 relatiu a aprovació de la carta
de compromís i declaracions responsables a adjuntar a la candidatura a la
convocatòria del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya que presentarà la Diputació de
Girona com a entitat representant del PECT Indústries culturals i creatives i
l'Ajuntament de Girona com a entitat sòcia  beneficiària.

Ratificació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Girona
i aprovació del reglament de funcionament

Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la Declaració Institucional de les
Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016.

Modificació pressupostària per suplement de crèdit

Verificar el text refós del Pla Especial urbanístic per a la regulació específica
de les condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i
associacions de cànnabis
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Comissió Informativa d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat

Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i
Cooperació

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior

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

Moció que presenta la FAPAC, els sindicats CCOO i USTEC i el sindicat
d'estudiants SEPC, per a l'edificació d'un nou institut de secundària a la ciutat.

Moció que presenta la CUP-Crida per Girona per donar suport al regidor de
Vic, Joan Coma i Roura, arran de la investigació per pressumpte delicte
d'incitació a la sedició.

Moció que presenta la CUP-Crida per Girona per exigir el final de les altes
mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir
amb dignitat.

Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans (C's) per garantir l'accés
universal dels llibres de text a Catalunya.

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-MES per catalogar i protegir els
comerços emblemàtics de Girona.
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MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS
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Girona, 8 de novembre de 2016

16. PRECS I PREGUNTES

Moció que presenten conjuntament els Grups municipals CiU, ERC-MES i
CUP de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes
investigats per processos relacionats amb la sobirania.

15.

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 2016014485 a la número
2016016399, des de 1 d'octubre de 2016 fins a 31 d'octubre de 2016.  

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 7 d'octubre de 2016 (ordinària), 14 d'octubre de 2016 (ordinària),
21 d'octubre de 2016 (ordinària), i 28 d'octubre de 2016 (ordinària). 


