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2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.

3. RATIFICACIONS.

9 d'abril de 2018

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

18:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte dels decrets dictats.

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Decret de l'Alcaldia de data 13 de març de 2018 relatiu a modificació resolució
de l'Alcaldia de delegació de competències a favor de la Junta de Govern
Local,

Decret de l'Alcaldia de data 13 de març de 2018 relatiu a modificació decret de
l'Alcaldia de delegacions genèriques i específiques.

Decret de l'Alcaldia de data 20 de març de 2018 relatiu a nomenament
regidors i regidores de barri.

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.

Decret de l'Alcaldia de data 16 de març de 2018 relatiu a mARC
PRESSUPOSTARI EXERCICIS 2018 A 2021

Assabentat liquidació pressupostària Consorci Centre d'Acolliment i Serveis
Socials

Assabentat liquidació pressupostària Consorci del Ter

Decret de l'Alcaldia de data 2 de febrer de 2018 relatiu a reconeixement de la
obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost efectiu de les
prestacions realitzades per part de la contractista adjudicatària del Servei
d'Atenció Domiciliària per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament

Decret de l'Alcaldia de data 6 de març de 2018 relatiu a modificació del decret
de l'alcaldia de 31 d'octubre del 2017 en el que s'estableix la mesa de
contractació amb caràcter permanent amb motiu de l'entrada en vigor  de la
llei 9/2017, de contractes del sector públic.

Fer efectiu el pagament per les prestacions realitzades per part de la
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4.

Comissió Informativa d'Alcaldia
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13. PROPOSTES URGENTS

contractista adjudicatària del Servei d'Atenció Domiciliària, per evitar un
enriquiment injust d'aquest Ajuntament, de les factures número
039620005216FAC de 1/12/2016, número 039620005716FAC de 31/12/16 i
número 03962000002917F de 6/7/2017, a nom de CLECE SA

Aprovació de l'organigrama de l'Ajuntament de Girona.

Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball any 2018.

Modificació de la plantilla de l'exercici 2018 aprovada per acord de Ple de data
18 de desembre de 2017.

Modificar  les  prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja
establert amb l'empresa "Eulen. SA.".

Declarar la caducitat de l'expedient de resolució contractual iniciat per acord
del Ple de 10 d'abril de 2017.

Iniciar expedient per a la resolució del contracte adjudicat a la mercantil
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. per a la construcció i explotació de
dos aparcaments soterranis situats a la plaça Miquel de Palol i Prudenci
Bertrana i al carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a vehicles en
superfície al carrer Emili Grahit.

Aprovació definitiva Pla Especial d’assignació d’ús docent a una finca
d’equipament comunitari identificada com a E dins l’àmbit del projecte de
reparcel•lació dels Sector Vilablareix – Transports

Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU núm. 70. Deixar
sense efectes la modificació puntual del PGOU 24 ( Sector Mas Marroc)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior

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

Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans per a la celebració
d'activitats en el marc de l'any Europeu del Patrimoni Cultural de 2018.

Moció que prenenten els grups municipals d'ERC-MES i la CUP-Crida per
Girona en suport a les persones encausades de l'Espai Antiracista Salt-Girona
per delictes d'odi i associació il.lícita.

Moció que presenta el grup municipal de CIU a l'Ajuntament de Girona. Els
Governs locals de Catalunya en suport a proactiva Open Arms.

Moció que presenta el grup municipal del partit popular català, la dimissió de
l'Alcaldessa Marta Madrenas.
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MOCIONS
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Girona, 3 d'abril de 2018

21. PRECS I PREGUNTES

Moció que presenta ERC-MES per potenciar el servei municipal
d'emprenedoria.

Moció de la CUP-Crida per Girona per sancionar empreses subministradores
de llum per talls indeguts a gironins i gironines.

Moció que presenta el grup municipal de PSC-PM per l'establiment de
mesures per afavorir l'inspecció tècnica dels edificis de la ciutat de Girona.

18.

19.

20.

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 2018000690 a la número
2018006425, des de 1 de març de 2018 fins a 31 de març 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 març de 2018 (ordinària), 9 de març de 2018 (ordinària), 16
de març de 2018 (ordinària), 23 de març de 2018 (ordinària), i 27 de març de
2018 (ordinària). 


