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3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.

4. RATIFICACIONS.

13 de març de 2017

Ordinària

Data     :  
Hora    :
Sessió:

18:00

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte dels decrets i sentències dictats:

Aprovació acta ple ordinari 13 de febrer de 2017.
1. ACTA. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2017 relatiu a liquidació
pressupost Ajuntament de Girona corresponent a l'exercici 2016

Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2017 relatiu a liquidació
pressupost Organisme Autònom d'Educació Musical corresponent a l'exercici
2016

Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2017 relatiu a liquidació
pressupost Organisme Autònom Patronat Call de Girona corresponent a
l'exercici 2016

Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2017 relatiu a liquidació
pressupost Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa"
corresponent a l'exercici 2016

Ratificació del Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2017 relatiu a
reclamar a la Fundació Mas Xirgu l'abonament de la totalitat de l'import de les
hores no prestades el mes de febrer de 2016.

Ratificació del Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2017 relatiu al
nomenament de la regidora Sra. Eva Palau Gil com a representant de la
Corporació al Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de
Girona. 

Nomenament del Sr. Joaquim Rodriguez Vidal regidor d'Ocupació com a

*

*

*

*

*

*

*

5.

Comissió Informativa d'Alcaldia
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13. PROPOSTES URGENTS

representant de la Corporació en la Fundació INFORM en substitució de la
Sra. Marta Madrenas Mir.

Proposta de resolució per a l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la Xarxa de
Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS)

Revisió d'IPC i aprovació de la kt de 2017 de la contractació administrativa per
a la selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat d'economia
mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja
pública viària de Girona.

Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja
establert amb la "Fundació Mas Xirgu".

Inici i aprovació de l'expedient del contracte de la gestió de serveis públics en
la modalitat de concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig i
l'estudi de gravació ubicats a l'Espai Marfà, destinats a la realització d'activitats
i suport a la creació i la formació musical.

Aprovació de la proposta de nous Estatuts del Consorci UNED de Girona

Aprovació de la modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajust de sistemes de la
UA 70. Serveis Vilarroja

Aprovació del conveni entre el Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona,
l´Ajuntament de Salt i l'Ajuntament de Girona pel finançament d'El Canal,
Centre d'Arts Escèniques de Salt-Girona, per als anys 2017-2020

6.

7.

8.
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10.
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12.

Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i
Turisme

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior

Comissió Informativa d'Educació i Esports

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

Comissió Informativa de Cultura

Moció que presenta l'entitat "Rise up Associació de Reggae Girona" per donar
suport al projecte del casal Joves 4 Rius.

Moció que presenta el Grup municipal CUP-Crida per Girona pe rmillorar les

14.

15.

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS
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Girona, 9 de març de 2017

21. PRECS I PREGUNTES

polítiques en defensa dels drets dels animals a la ciutat.

Moció que presenten conjuntament els Grups municipals "Esquerra
Republicada-MES" i "CUP-Crida per Girona" per una Girona desmilitaritzada.

Moció que presenta el Grup municipal ERC-MES per facilitar l'accés dels
ciutadans als pisos de lloguer i a l'habitage en general.

Moció que presenta el Grup municipal C's per sol·licitar la implantació d'un
sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) a través de símbols a
Girona i la celebració del dia mundial per a la conscienciació de l'autisme.

Moció que presenta el Grup municipal C's per abandonar l'AMI i destinar més
recursos a polítiques socials.

Moció que presenta el Grup municipal de la CUP-Crida per Girona per tal que
es retiri el projecte d'unificació del Centre d'acolliment Mas Garriga i
Misericòrdia.

16.

17.

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 2017001679 a la número
2017003671, des de 1 de febrer de 2017 fins a 28 de febrer de 2017.  

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 3 de febrer de 2017 (ordinària), 10 de febrer de 2017 (ordinària),
17 de febrer de 2017 (ordinària), i 24 de febrer de 2017 (ordinària). 


