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Exp.: 2019033676 - C. 06.025.072

Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019016631

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 4541249 BTWQZ-4F3B6-IFTGH DD7B4D6ABA40C5587B28A2D1398DF12CE3D1D384 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Vist el que disposa l'article 80 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1996, de 28 de novembre,
DECRETO
Primer.- Fixar el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.
Donar compte al Ple de les sentències i decrets dictats:
Expedient 2019025002. Decret de l'Alcaldia de data 29 de maig de 2019 relatiu a
nomenament de funcionària interina al servei de Gestió Tributària per a substituir una
funcionària en situació de baixa per incapacitat temporal.
Expedient 2018008528. Sentència núm. 31, de 31 de gener de 2019.
Expedient 2019001469. Sentència núm. 59, de 28 de febrer de 2019.
Expedient 2017044691. Sentència núm. 258, de 2 de maig de 2019.
Expedient 2018009300. Sentència núm. 124, de 2 de maig de 2019.
Expedient 2017021428. Interlocutòria núm. 87, de 15 de maig de 2019.
Expedient 2019012909. Sentència núm. 134, de 21 de maig de 2019.
Expedient 2019033917. Sentència núm. 227, de 10 de juny de 2019.
Expedient 2019025579. Sentència núm. 226, d'11 de juny de 2019.
Expedient 2017039155. Sentència núm. 162, de 19 de juny de 2019.
Expedient 2019033920. Sentència núm. 160, de 12 de juny de 2019.
Expedient 2019026434. Sentència núm. 167, de 3 de juliol de 2019.
Expedient 2018035571. Sentència núm. 174, de 4 de juliol de 2019.

PROPOSTES.
Comissió Informativa de Territori
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Expedient 2019004277. Aprovar definitivament el PMU per a la millora de
l'accessibilitat als habitatges plurifamiliars de les zones d'edificació oberta i amb
volumetria vinculant.
Expedient 2018039163. Aprovar definitivament el Pla Especial d'assignació d'úsos per
a l'ampliació d'un nou ús en el carrer Riu Cardener cantonada carrer Riera de Mus
Expedient 2018028544. Resoldre les al·legacions presentades, i aprovar
provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 72 . Ajustos normatius.
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PROPOSTES URGENTS.
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
Ratificació de la inclusió en l'ordre del dia d'acord amb allò que disposa l'article 82.3 del
ROF de les següents propostes:
Expedient 2016009694. Pròrroga de la contractació dels serveis de neteja establerts
amb l'empresa "Eulen, S.A." pel període de 1 de novembre de 2019 i fins el 31
d'octubre de 2020.
Expedient 2016009694. Pròrroga de la contractació dels serveis de neteja establerts
amb la "Fundació Mas Xirgu" pel període de 1 de novembre de 2019 i fins el 31
d'octubre de 2020.

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES.
Expedient 2019031929. Moció presentada per l'Associació de Naturalistes de Girona
relativa a la millora de la protecció i control de la fauna urbana i la tinença d'animals a
la ciutat de Girona
Expedient 2019016536. Moció presentada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri
Vell

MOCIONS.
Expedient 2019034811. Moció presentada per ERC-AM per a reforçar els instruments
de prevenció i resposta davant les violències sexuals
Expedient 2019035110. Moció presentada pel grup municipal Guanyem Girona per
reclamar mesures urgents per minimitzar els efectes de la crisi ecològica

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 2019009401 a la número
2019016520, des de 1 de juliol de 2019 fins a 31 de juliol de 2019.
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 19 de juliol
de 2019 (ordinària).
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PRECS I PREGUNTES
Segon.- Convocar el Ple de la Corporació en sessió ordinària pel proper dia 1 d'agost
de 2019 a les 16:30 hores.
Tercer.- Disposar que des del moment de la present convocatòria i fins a la celebració
de la sessió els expedients corresponents als punts que integren l'ordre del dia podran
ser consultats pels regidors i regidores membres del Ple de la Corporació mitjançant
accés a la Porta del Treball – Expedients.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a la revisió tècnica en data 26 de juliol de 2019
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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