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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 

 
Data : 

Hora : 
Sessió: 

6 de juny de 2016 

18:00 

Ordinària 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. ACTA. 

Aprovació  de  les  actes  de  les  sessions  anteriors,  de  dates  14  de  març 
ordinària,  18  de  març  extraordinària,  23  de  març  extraordinària,  11  d'abril 
ordinària i 28 d'abril extraordinària  d'enguany. 

 

 
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  5  de  maig  de  2016  relatiu  a  nomenament  del 
senyor Jordi Rubio Estartus personal eventual de confiança o assessorament 
especial 

 

* Liquidació pressupost 2015 consorcis adscrits 
 

4. RATIFICACIONS. 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  10  de  maig  de  2016  relatiu  a  aprovació  de  les 
bases per a la convocatòria de beques ajudes d'allotjament a les residències 
de Girona i Barcelona de l'empresa Siresa Campus S.A. 

 
* Decret de l'Alcaldia de data 23 de maig de 2016 relatiu a designació membres 

del Patronat i Comitè Executiu de la Fundació Fira de Girona. 
 

 
Comissió Informativa d'Alcaldia 

5. Esmenar l'acta de Ple de la sessió del 8 de febrer de 2016. 
 

 
Comissió   Informativa   de   Sostenibilitat,   Medi   Ambient,   Participació   i 
Cooperació 

 

6. Aprovació  del  canvi  de  nom  i  del  nou  Reglament  de  la  Taula  Municipal  de 
Sostenibilitat 

 

 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

7. Esmena de l'acord de Ple de data 09 de maig de 2016 de modificació de la 
plantilla de personal 2016 

 

8. Extinció del títol concessional del quiosc de premsa de la plaça Catalunya 
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Comissió Informativa d'Educació i Esports i Comissió Informativa 
d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat 

 

9. Aprovació   inicial   del   Reglament   del   Consell   Municipal   de   la   Formació 
Professional i Ocupacional de Girona 

 

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

10. Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 64. Ajust de sistemes Sector 
Mas Xirgu 

 

 
Comissió Informativa de Cultura 

11. Acord per deixar de formar part de la Red de Juderías de España "Caminos de 
Safarad". 

 
12. Aprovació  inicial  de  la  modificació  d'estatuts  del  Consorci  Transversal  Xarxa 

d'activitats culturals. 
 

13. Aprovació   inicial   de   la   modificació   d'estatuts   del   Consorci   per   a   la 
Normalització Lingüística. 

 

 
14. PROPOSTES URGENTS 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 

14.1 Requerir  a  la  "Fundació  Mas  Xirgu"  perquè  continuï  prestant  els  serveis  

de neteja pel que fa al bloc 4 pel termini de tres mesos a partir del dia 1 de 
juliol de 2016, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte. 

 

14.2 Requerir  a  l'empresa  "Eulen,  S.A."  perquè  continuï  prestant  els  serveis  

de neteja pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6 pel termini de tres mesos a partir 
del dia 1 de juliol de 2016, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte. 

 
 

MOCIONS 
 

15. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  CUP-Crida  per  Girona  per  declarar 
Girona lliure de plàstic. 

 

16. Moció  que  presenten  conjuntament  tots  grups  municipals  (CiU,  ERC-MES, 
CUP-Crida per Girona, PSC-CP, C's i PPC) de suport a la Conca de Ter, a la 
recupració del cabal ecològic i a la reducció del transvasament. 

 
17. Moció  que  presenta  el  Grup  municipal  ERC-MES  per  posar  en  marxa  un 

programa de cultura als barris. 



Exp.: 2016011673 - C. 06.025.072 

 
 
 

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 2016006685 a la número 
2016008238, des de 1 de maig de 2016 fins a 31 de maig 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 6 de maig de 2016 (ordinària), 13 de maig de 2016 (ordinària), 20 
de maig de 2016 (ordinària), i 27 de maig de 2016 (ordinària). 

 
18. PRECS I PREGUNTES 

 

 
Girona, 1 de juny de 2016 


