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PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Data : 

Hora : 
Sessió: 

9 de novembre de 2015 

19:30 

Ordinària 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA. 
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 19 d'octubre d'enguany. 

 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

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

 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  26  d'octubre  de  2015  relatiu  a  contractació 
operació de crèdit per al finançament de part de les inversions 2015 

 

* Acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  23  d'octubre  de  2015  relatiu  a 
aprovar  inicialment  el  Pla  tècnic  de  gestió  i  millora  forestal  (PTGMF)  de  les 
finques de titularitat municipal. 

 
 

4. CONVALIDACIONS. 

* Declaració obres d'especial interés o utilitat municipal. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT 

5. Aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis 
forestals  en  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les 
instal·lacions situats en terreny forestal. 

 
 

MOCIONS 

6. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  Ciutadans  (C's)  pel  reforç  de  la 
imatge de l'Alcalde de Girona i l'Ajuntament al que represnta. 

 

7. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per impulsar 
un sistema de pressupost participatiu. 

 

8. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per a la creació d'una ajuda 
per al pagament del lloguer social. 

 

9. Moció que presenta el grup municipal del PPC per reclamar i exigir al Govern 
de la Generalitat un compromís ferm en l'execució de les inversions pendents 
a la notra ciutat. 

 

10. Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre la millora del servei de 
BUS Urbà a la ciutat. 
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11. PROPOSTES URGENTS 

 
12. PRECS I PREGUNTES 

 
Girona, 5 de novembre de 2015 

 

L'alcalde president 
 
 

           
 

Carles Puigdemont i Casamajó 


