PLE DE LA CORPORACIÓ
ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 12 DE MAIG
DE 2014.
1. DONAR COMPTE AL PLE DE LES ACTES DEL 14 I 28 D'ABRIL DE 2014.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
*

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 d'abril de 2014.
Resolució 2014000093

*

Obligacions subministrament informació Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, execució pressupostària primer trimestre de 2014
Resolució 2014000094

* Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril de 2014
Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels
serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona,
corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF
núm. A-28517308:

- Servei Municipal d'Educació (antiga agència Gómez): alta del servei, a partir del
dia 3 de març de 2014, amb 1 hora al dia de neteja diària (5 dies a la setmana) i 1
hora al mes d'especialista, amb un import mensual de 352,12€ i 12 mesos de
servei. La valoració del servei des del dia 3 de març i fins el 30 de juny de 2014 (3
mesos i 29 dies) seria de mil tres-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-sis
cèntims (1.385,76€), dels quals 1.145,26 € corresponen a la base imposable i
240,50 € a l'IVA calculat al 21%. (4.225,44 € anuals) (329,40 € el mes de març).
Amb càrrec a la partida 2014 500 32100 22700 Neteja escoles del vigent
pressupost municipal.

- Caseta de la Devesa: donar de baixa el servei de neteja de manteniment, a partir
del dia 1 de març de 2014, donat el trasllat del personal a un altre edifici (Servei
Municipal d'Educació). L'import a donar de baixa i que correspon al període de 1
de març i fins el 30 de juny de 2014 (4 mesos) seria de vuit-cents quaranta-tres
euros amb noranta-quatre cèntims (843,94 €), dels quals 697,47 € corresponen a
la base imposable i 146,47 € a l'IVA calculat al 21%. (2.531,83 € anuals) (210,99 €
mensuals).

- Oficina Municipal d'Ecolarització: donar de baixa el servei de neteja de
manteniment, a partir del dia 1 de març de 2014, donat el trasllat del personal a un
altre edifici (Servei Municipal d'Educació). L'import a donar de baixa i que
correspon al període de 1 de març i fins el 30 de juny de 2014 (4 mesos) seria de
dos mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta cèntims (2.355,60 €), dels
quals 1.946,78 € corresponen a la base imposable i 408,82 € a l'IVA calculat al
21%. (7.066,80 € anuals) (588,90 € mensuals).
Resolució 2014000095
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4. Renovar el nomenament del Defensor de la Ciutadania.
Resolució 2014000096

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
5. Autoritzar i avalar l'operació de crèdit Transports Municipals del Gironès SA
exercici 2014
Resolució 2014000097

6. Aprovar els preus contradictoris i modificar el contracte d'obres d'urbanització del
carrer Bisbe Sivilla.
Resolució 2014000098

7. Aprovar els preus contradictoris i modificar el contracte d'obres d'urbanització de
la Plaça Mare de Déu de Montserrat.
Resolució 2014000099

8. Desistiment del recurs contenciós administratiu interposat davant del TSJ
Catalunya 117/2014-BE contra la resolució GRI/2715/2013
Resolució 2014000100

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
9. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la ubicació de Clubs
socials de fumadors de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat.
Resolució 2014000101

10. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del Pla General
d'Ordenació Urbana de Girona núm. 58, alineació immoble núm. 148-150 del
carrer Santa Eugènia.
Resolució 2014000102

PROPOSICIONS URGENTS
11. Aprovar provisionalment el Pla Especial del nou edifici d'assecat de cafè, a la
fàbrica Nestlé de Girona, promogut per l'entitat Nestlé España, SA.
Resolució 2014000103

12. Moció que presenta el Sr. Alcalde en suport a la continuïtat de la fàbrica de
TORRASPAPEL, SA a Sarrià de Ter.
Resolució 2014000104

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 1 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia dotze
de maig de dos mil catorze.
Girona, 13 de maig de 2014
La secretària general

M. Glòria Gou Clavera
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