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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9 DE
DESEMBRE DE 2013.

*

*

*

*

*

*

Sentència núm. 194, de 12 de juliol de 2013.

Sentència de 2 d'octubre de 2013.

Sentència núm. 317, de 19 d'octubre de 2013.

Sentència núm. 318, de 19 d'octubre de 2013.

Sentència núm. 7031, de 29 d'octubre de 2013.

Sentència núm. 822, de 15 de novembre de 2013.

Primer - Cessar de conformitat amb el disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de
30 de juliol i amb efectes del dia 30 de novembre Alfons Jiménez Cortacans,
assessor del grup municipal PSC, en virtut de nomenament efectuat per Decret
d'Alcaldia de data 14 de juliol de 2011.

Segon.-  Nomenar amb efectes del dia 1 de desembre de 2013, Carles Ferreira
Torres, amb DNI núm. 41 555 417 Y com a personal eventual de confiança o
assessorament especial en qualitat d'assessor del grup municipal PSC, amb una
dedicació de 37,5 hores setmanals i les retribucionss íntegres mensuals de
1.759,13 euros.

De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
dels nomenaments continguts en aquesta resolució s'efectuarà la publicació en el
BOP i els DOG, i es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació.

Del cessament i dels nomenaments sen't donarà compte al Ple Municipal en la
primera sessió que es celebri.

1. Modificar el contracte de subministrament de contenidors de residus de càrrega
lateral amb vehicle mono operador formalitzat el dia 3 d'octubre de 2013 amb

Resolució 2013000291

Resolució 2013000292

Resolució 2013000293

Resolució 2013000294

Resolució 2013000295

Resolució 2013000296

Resolució 2013000297

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE

4. CONVALIDACIONS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 26 de novembre de 2013 de cessament i
nomenament de personal eventual.

Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2013 relatiu a
modificar el contracte de subministrament de contenidors de residus de
càrrega lateral amb vehicle mono operador.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 18 DE
NOVEMBRE D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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5.

6.

l'empresa Ros Roca, SA, en els aspectes següents:

PACTE PRIMER. Definició del subministrament, els contenidors a subministrar
seran:

Modificar l'apartat:

" 698 contenidors de fracció resta de 2.200 litres de capacitat, amb tapa d'usuari
mòbil, pedal de doble posició, sense maneta d'obertura i guia de centratge " per  

" 658 contenidors de fracció resta de 2.200 litres de capacitat, amb tapa d'usuari
mòbil, pedal de doble posició, sense maneta d'obertura i guia de centratge "

I l'apartat 

" 323 contenidors de fracció vidre de 2.200 litres de capacitat, amb tapa d'usuari
mòbil, amb orifici de 200 mm de diàmetre, pedal de doble posició i guia de
centratge ", per

" 363 contenidors de fracció vidre de 2.200 litres de capacitat, amb tapa d'usuari
mòbil, pedal de doble posició i guia de centratge "

PACTE SEGON. Preu cert a abonar per l'Ajuntament.

Modificar l'apartat:

"L'import total del contracte serà de dos milions dos-cents noranta-vuit mil vuit-
cents vuitanta-cinc euros amb cinc cèntims (2.298.885,05.-€) IVA inclòs. Aquest
import es desglossa en: un milió vuit-cents noranta-nou mil nou-cents cinc euros
(1.899.905,00.-€), de pressupost net, i tres-cents noranta-vuit mil nou-cents
vuitanta euros amb cinc cèntims (398.980,05.-€) d'IVA calculat amb un tipus del
21%.", per:

"L' import total del contracte serà de dos milions dos-cents noranta-tres mil vint-i-
dos euros amb seixanta cèntims (2.293.022,60.-€) IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en: un milió vuit-cents noranta-cinc mil seixanta euros (1.895.060,00.-
€), de pressupost net, i tres-cents noranta-set mil nou-cents seixanta-dos euros
amb seixanta cèntims (397.962,60.-€) d'IVA calculat amb un tipus del 21%."

2. Atès que tal com s'ha dit a la part expositiva l'òrgan de contractació és el Ple de
l'ajuntament, el present acord haurà de ser convalidat a la propera sessió plenària
prevista pel dia 9 de desembre de 2013.

3. Formalitzar la present modificació de conformitat amb l'article 156 del TRLCSP.

Prorrogar el conveni amb l'entitat Agrupament Escolta Pare Claret per la cessió en
precari i amb caràcter provisional de  l'ús d'un immoble al c/ Pont Major, 65.

Prorrogar els serveis de reparació de defectes de les instal·lacions elèctriques de
la xarxa d'enllumenat públic exterior del municipi de Girona.

Resolució 2013000298

Resolució 2013000299

Resolució 2013000300

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

Modificar l'Ordenança Municipal de Civilitat de Girona

Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 52
per a la incorporació al PGOU dels sectors Accés Nord, Pla de Baix de Domeny i
Parador del Güell.

Aprovar provisionalment de la modificació puntual del Text refós del PGOU núm.
53 condicions d'ús de la zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 56, de
desafectació de sòls per canvi d'ubicació de l'enllaç de l'AP-7 previst en el PGOU.

Moció que presenta la Junta de Portaveus per declarar abusives les denominades
"clàusules sòl".

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA rebutjant la possible venda i
privatització del parc públic d'habitatges de l'Incasol per part del govern de la
Generalitat de Catalunya.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la celebració d'un referèndum
d'independència.

Moció que presenta el grup municipal del PSC per reclamar les inversions de
l'Estat i la Generalitat a Girona.

Moció que presenten les entitats FSC-CCOO i UGT pel dret dels treballadors i
treballadores municipals a cobrar la paga extraordinària de desembre de 2012.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP en solidaritat amb els treballadors
i treballadores de RTVV.

Resolució 2013000301

Resolució 2013000302

Resolució 2013000303

Resolució 2013000304

Resolució 2013000305

Resolució 2013000306

Resolució 2013000307

Resolució 2013000308

Resolució 2013000309

Resolució 2013000310

S'ha desestimat la proposta següent:

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.

14.

16.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

MOCIONS

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 10 de desembre de 2013                 

La secretària general

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 2 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia nou
de desembre de dos mil tretze.
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M. Glòria Gou Clavera


