PLE DE LA CORPORACIÓ
ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIOL
DE 2014.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, DE DATES 9 I 16
DE JUNY D'ENGUANY.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
*

Sentència núm. 6, de 17 de gener de 2014.
Resolució 2014000138

*

Sentència núm. 117, de 7 de maig de 2014.
Resolució 2014000139

*

Sentència núm. 124, de 20 de maig de 2014.
Resolució 2014000140

*

Sentència núm. 246, de 30 de maig de 2014.
Resolució 2014000141

*

Sentència núm. 259, de 9 de juny de 2014.
Resolució 2014000142

*

Sentència núm. 257, de 9 de juny de 2014.
Resolució 2014000143

*

Sentència núm. 180, de 10 de juny de 2014.
Resolució 2014000144

*

Sentència núm. 186, de 16 de juny de 2014.
Resolució 2014000145

*

Sentència núm. 545, de 19 de juny de 2014.
Resolució 2014000146

*

Sentència núm. 274, de 23 de juny de 2014.
Resolució 2014000147

*

Sentència núm. 195, de 25 de juny de 2014.
Resolució 2014000148

*

Sentència núm. 292, de 26 de juny de 2014.
Resolució 2014000149

* Decret de l'Alcaldia per donar compte de l'abandó del grup del PSC-PM per
part de la Sra. Glòria Plana Yanes per passar a regidora no adscrita i referent
a nomenar el representant del grup municipal del PSC-PM en la Comissió
Informativa de Promoció i Ocupació.
Primer: Nomenar al Sr. Xavier Amores Bravo, membre titular en representació del
grup municipal del PSC a la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació en
substitució de la Sra. Glòria Plana Yanes.
Segon: Nomenar a la Sra. Glòria Plana Yanes membre titular a totes les
comissions informatives.
Tercer: El present acord es publicarà en el BOP, en el taulell d'anuncis i a la seu
electrònica.
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Quart: Donar compte del present decret en la propera sessió que se celebri.
Resolució 2014000150

* Decret de l'Alcaldia referent a substituir a la Sra. Glòria Plana Yanes com a
representant del grup municipal del PSC-PM en la Fundació Auditori Palau
de Congressos.
Primer: Substituir a la Sra. Glòria Plana Yanes com a representant del grup
municipal del PSC-PM en el Patronat de la Fundació Auditori Palau de
Congressos pel Sr. Xavier Amores Bravo.
Segonr: El present acord es publicarà en el BOP, en el taulell d'anuncis i a la seu
electrònica.
Tercer: Donar compte del present decret en la propera sessió que se celebri.
Resolució 2014000151

* Decret de l'Alcaldia referent a la modificació de la dotació econòmica al grup
municipal del PSC-PM.
Primer: Modificar la dotació econòmica al grup municipal del PSC-PM que passarà
a percebre 884 € mensuals a partir del mes de juliol de 2014.
Segon: El present acord es publicarà en el BOP, en el taulell d'anuncis i a la seu
electrònica.
Tercer: Donar compte del present decret en la propera sessió que se celebri.
Resolució 2014000152

* Decret de l'Alcaldia de data 29 de maig de 2014 relatiu a sol·licitud d'una
subvenció de l'any 2014 l'Agència Catalana de l'Aigua per a la realització
d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà.
Primer.- ACCEPTAR les bases de la resolució TES/898/2014, d'11 d'abril, per la
qual es fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització
d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà.
Aquesta acceptació es ratificaria pel Ple ordinari de juny de 2014.
Segon.- SOL·LICITAR a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ajut de la resolució
TES/898/2014 per a la realització d'una actuació a l'Illa del Pont de l'Aigua a Pont
Major per un valor total de catorze mil nou cents noranta-sis euros amb setanta
quatre cèntims (14.996,74€) (21% d'iva inclòs), el 20% del qual dos mil nou cents
noranta-nou euros amb trenta cinc cèntims(2.999,35€, iva inclòs) es finançaria des
de l'Ajuntament de Girona.
Tercer.- Fer una reserva de crèdit (A) de dos mil nou cents noranta-nou euros
amb trenta-cinc cèntims (2.999,35€) amb càrrec a la partida 2014 202 171 22710
CONTRACTES ESPAIS NATURALS del pressupost municipal vigent pel
pagament del 20% de la subvenció sol·licitada.
Resolució 2014000153

* Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2014 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb
l'empresa "Eulen. SA.".
Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels
serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona,
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corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF
núm. A-28517308:

- Ajuntament Edifici Consistorial: ampliació del servei amb una senyora de la
neteja, a partir del dia 1 de juny de 2014, amb 7 hores al dia de neteja diària, amb
un import mensual de 2.444,87€ i 12 mesos de servei. La valoració del servei des
del dia 1 i fins el 30 de juny de 2014 (1 mes) seria de dos mil quatre-cents
quaranta-quatre euros amb vuitanta-set cèntims (2.444,87€), dels quals 2.020,55
€ corresponen a la base imposable i 424,32 € a l'IVA calculat al 21%. (29.338,40 €
anuals). Amb càrrec a la partida 2014 414 92000 22700 del vigent pressupost
municipal.

- Casa Pastors (antiga Audiència Provincial): aprovació de la neteja de
manteniment durant la durada de l'exposició Color Latent, que seria del 5 de maig
al 14 de setembre de 2014, amb una hora de neteja diària de dimecres a
diumenge (festius inclosos), i 1,5 hores de neteja el dimarts. L'import corresponent
a aquest període és de dos mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb trenta-un
cèntims (2.883,31 €), dels quals 2.382,90 € corresponen a la base imposable i
500,41 € corresponen a l'IVA calculat a un 21% (679,07 € mensuals, 524,45 € el
mes de maig i 321,65 € el mes de setembre). Amb càrrec a la partida 2014 120
33400 22611 A/27483 Activitats culturals del pressupost municipal.

- Casa Pastors (antiga Audiència Provincial): aprovació d'una neteja extraordinària
el mateix dia de la inauguració de l'exposició Calor Latent el dia 5 de maig de
2014, amb un total de 6 hores de neteja diària, per un import total de cent un
euros amb quaranta cèntims (101,40 €), dels quals 83,80€ corresponen a la base
imposable i 17,60€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2014 120
33400 22611 A/27483 Activitats culturals del pressupost municipal.

- Casa Pastors (antiga Audiència Provincial): aprovació d'una neteja extraordinària
entre els dies 10 i 18 de maig, coincidint amb Temps de Flors, amb una neteja de
manteniment de 3 hores diàries, distribuïdes en dos torns de 1,5 hores, un a
primera hora del matí i l'altre al migdia, amb un increment de 14,5 hores de
netejador diürna i 4 hores de netejadora festiva, per un import total de tres-cents
cinquanta-dos euros amb cinquanta-tres cèntims (352,53 €), dels quals 291,35€
corresponen a la base imposable i 61,18€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
partida 2014 120 33400 22611 A/27483 Activitats culturals del pressupost
municipal.
Resolució 2014000154

* Decret de l'Alcaldia de data 5 de juny de 2014 relatiu a pròrroga del termini
d'execució de les obres generals d'urbanització de la Plaça Mare de Déu de
Montserrat
PRORROGAR, fins el dia 31 de juliol de 2014, el termini d'execució de les obres
generals d'urbanització de la Plaça Mare de Déu de Montserrat, adjudicades a
favor de l'empresa XAVIER ALSINA, S.A., amb NIF A17228131, segons acord del
Ple de la Corporació de data 13 de gener de 2014.
S'adopta la present resolució a la vista de l'informe favorable, emès en data 26 de
maig de 2014, per l'arquitecte municipal senyora Clara Jiménez Xiberta, en què es
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considera justificada la pròrroga demanada.
Resolució 2014000155

* Decret de l'Alcaldia de data 5 de juny de 2014 relatiu a cessament de
personal eventual de confiança o assessorament especial.
Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30
de juliol i amb efectes del dia 31 de maig de 2014 Jordi Carreras Llorens,
assessor del grup municipal de CiU en virtut de nomenament efectuat per Decret
d'alcaldia de data 19 de juliol de 2011.
Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.

Resolució 2014000156

* Decret de l'Alcaldia de data 17 de juny de 2014 relatiu a sol·licitud d'ajuts per
la gestió forestal sostenible.Arranjament del ferm de 2 camins de titularitat
municipal situats a la vall de Sant Daniel.
PRIMER.- ACCEPTAR les bases de l'ORDRE AAM/115/2014, d'1 d'abril, per la
qual es modifica l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre, i es convoquen per a l'any
2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública
destinats a la redacció d'instruments d'ordenació forestal, la millora
d'infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la prevenció
d'incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes forestals.
Aquesta acceptació es ratificaria pel Ple ordinari de juliol de 2014.
SEGON.- SOL·LICITAR al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, l'ajut segones l'ORDRE AAM/115/2014, per a
l'arranjament del ferm de 2 camins de titularitat municipal situats a la vall de St.
Daniel per un valor total de 6.430,50€ (21% d'iva inclòs).
TERCER.- Fer una reserva de crèdit (A) de 6.430,50€ amb càrrec a la partida
2014 202 171 22710 CONTRACTES ESPAIS NATURALS del pressupost
municipal vigent pel pagament de la subvenció sol·licitada
Resolució 2014000157

* Decret de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2014 relatiu a sol·licitud d'ajuts per
la gestió forestal sostenible. Redacció d'un Pla tècnic de gestió i millora
forestal de les finques rústiques de titularitat municipal.
PRIMER.- ACCEPTAR les bases de l'ORDRE AAM/115/2014, d'1 d'abril, per la
qual es modifica l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre, i es convoquen per a l'any
2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública
destinats a la redacció d'instruments d'ordenació forestal, la millora
d'infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la prevenció
d'incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes forestals.
Aquesta acceptació es ratificaria pel Ple ordinari de juliol de 2014.
SEGON.- SOL·LICITAR al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, l'ajut segones l'ORDRE AAM/115/2014, per la redacció
d'un Pla tècnic de gestió i millora forestal de les finques rústiques de titularitat
municipal per un import de 4.123,45€ (10% d'iva inclòs).
Resolució 2014000158
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* Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2014 relatiu a pròrroga del termini
d'execució de les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla.
Primer.- PRORROGAR, fins el dia 3 d'octubre de 2014, el termini d'execució de
les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla, adjudicades a favor de la UTE
URBANITZACIÓ GIRONA, amb NIF U-86876968, segons acord del Ple de la
Corporació de data 18 de novembre de 2013.
S'adopta la present resolució a la vista de l'informe favorable, emès en data 13 de
juny de 2014, per l'arquitecte municipal senyor Carles Lloret Nadal, amb la
conformitat del cap d'Urbanisme senyor Xavier Artés Bosch, en què es considera
justificada la pròrroga demanada.
Segon.- Del present decret s'en donarà compte a la propera sessió plenària que
se celebri.
Resolució 2014000159

* Decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2014 relatiu a prorrogar la
modificació de les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja
establert amb l'empresa "Eulen. SA.", coresponent a la neteja del Centre
Cívic Barri Vell, la nova Escola Pericot i el Pavelló de Montfalgars, pel
termini de dos mesos a comptar des del dia 1 de juliol del 2014, i en tot cas
fins a la formalització del nou contracte.
Primer.- PRORROGAR 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, aprovada per Decret de l'Alcaldia de data 9 de gener de 2014,
pel termini de dos mesos a comptar des del dia 1 de juliol del 2014, i en tot cas
fins a la formalització del nou contracte.

- Centre Cívic Barri Vell: prorrogar el servei pel termini de dos mesos a partir del
dia 1 de juliol de 2014, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte.
L'import corresponent als dos mesos de servei és de tres mil nou-cents vint-i-tres
euros amb trenta-sis cèntims (3.923,36 €), dels quals 3.242,45 € corresponen a la
base imposable i 680,91 € a l'IVA calculat al 21% (1.961,68 € mensuals)
Amb càrrec a la partida 2014 510 23000 22700 Neteja equipaments serveis
socials.

- Nova Escola Pericot: prorrogar el servei pel termini de dos mesos a partir del dia
1 de juliol de 2014, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte. L'import
corresponent als dos mesos de servei és de tretze mil dos-cents disset euros amb
setze cèntims (13.217,16 €), dels quals 10.923,27 € corresponen a la base
imposable i 2.293,89 € a l'IVA calculat al 21% (6.608,58 € mensuals)
Amb càrrec a la partida 2014 500 32100 22700 Neteja escoles.

- Pavelló de Montfalgars: prorrogar el servei pel termini de dos mesos a partir del
dia 1 de juliol de 2014, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte.
L'import corresponent als dos mesos de servei és de sis mil cent cinquanta-un
euros amb cinquanta-dos cèntims (6.151,52 €), dels quals 5.083,90 € corresponen
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a la base imposable i 1.067,62 € a l'IVA calculat al 21% (3.075,76 € mensuals)
Amb càrrec a la partida 2014 501 34200 22700 Neteja equipaments esports.

Segon.- Del present decret s'en donarà compte a la propera sessió plenària que
se celebri.
S'adopta el present acord en consideració a l'informe emès pels serveis de
Serveis Socials, de data 10 de desembre de 2013, el servei d'Esports, de dates 4
de setembre i 11 de desembre de 2013, el servei d'Educació, de data 20 de
desembre de 2013 i els informes emesos per "Cias Com 2000, S.L.", de dates 14
d'agost, 29 d'octubre i 2 i 3 de desembre de 2013, i que, alhora, mereixen la seva
aprovació.
Resolució 2014000160

* Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2014 relatiu a
ampliar el termini d'informació pública, per un nou període de 15 dies hàbils,
per a la presentació d'al·legacions en relació a l'Ordenança Municipal
reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions
d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Girona.
AMPLIAR el termini d'informació pública, per un nou període de 15 dies hàbils, per
a la presentació d'al·legacions en relació a l'Ordenança Municipal reguladora de la
ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva
activitat al terme municipal de Girona, aprovada inicialment pel Ple en sessió
ordinària del dia 12 de maig de 2014, de conformitat amb el que disposa l'article
49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
L'anterior ampliació s'iniciarà el dia 5 de juliol de 2014, i finalitzarà el dia 22 de
juliol de 2014.
Resolució 2014000161

* Decret de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2014 relatiu a nomenament de
personal eventual de confiança o assessorament especial
Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial el senyor
Daniel Planas Vila amb NIF 77 916 217 Z, assessor del grup municipal de CIU,
assimilable al grup D (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de
37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.275,87 € , amb efectes del dia 19
de juny de 2014.
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es
publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació.
Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
es celebri.
Resolució 2014000162

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
4. Acordar la baixa de l'Ajuntament de Girona com a membre de l'Associació per la
Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines.
Resolució 2014000163
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5. Aprovar les Festes Locals per a l'any 2015.
Resolució 2014000164

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
6. Aprovar les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça
d'agent de la Policia Local - concurs de mobilitat horitzontal.
Resolució 2014000165

7. Aprovar les bases de la convocatòria de procediment selectiu per a la provisió de
places de 3 conserges-mantenidors per al servei d'esports, promoció interna
Resolució 2014000166

8. Aprovar el Compte General de l'exercici 2013
Resolució 2014000167

9. Aprovar la instrucció de control intern de la gestió econòmica de l'Ajuntament de
Girona i els seus organismes dependents
Resolució 2014000168

10. Aprovar la modificació del pressupost 2014 : transferència entre partides pressupostos participats
Resolució 2014000169

11. Inici i aprovació de l'expedient de contractació de les obres de modificació del
projecte d'urbanització a la Frontissa de Santa Eugènia (fase 2).
Resolució 2014000170

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA
12. Aprovar les actuacions a la planta incineradora de Campdorà fruit de l'estudi
d'alternatives encarregat per TRARGISA.
Resolució 2014000171

13. Fixar la subrogació en el valor comptable dels actius pendents d'amortització amb
AGISSA
Resolució 2014000172

14. Adquirir per part de l'Ajuntament la societat TMG GRUES MUNICIPALS SA i
procedir a la seva dissolució i liquidació.
Resolució 2014000173

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
15. Acordar no donar la conformitat a la sol·licitud formulada per l'Ajuntament de Salt,
de delimitació de la Trama Urbana Consolidada supramunicipal, amb Sarrià de
Ter, Vilablareix i Salt.
Resolució 2014000174

16. Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.
Aprovar inicialment la Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 51 - PA
89 l'Aurora.
Resolució 2014000175

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES
17. Moció que presenta l'entitat FAPAC contra la Llei d'Educació LOMCE.
Resolució 2014000176

MOCIONS
18. Moció que presenta el grup municipal del PSC per impulsar un pacte de ciutat per
la infància.
Resolució 2014000177
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19. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per instar al govern local a
iniciar les accions legals per garantir el finançament de les escoles bressol per
part de la Generalitat.
Resolució 2014000178

20. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Moció que presenta el regidor no adscrit Sr. Carles Bonaventura Cabanes perquè
l'Ajuntament de Girona destini un espai de la ciutat a la memòria de Salvador Puig
Antich.
21. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Moció que presenta el grup municipal de la CUP pel canvi de nom de la plaça
Poeta Marquina i la recuperació de la memòria històrica.
22. Moció que presenta el grup municipal de la CUP contra la Llei General de
Telecomunicacions.
Resolució 2014000179

23. Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:
Moció que presenta el grup municipal del PPC per demanar la redacció del Pla
Estratègic de Turisme, Cultura i Comerç de la ciutat de Girona.
24. S'ha desestimat la proposta següent:
Moció que presenta el grup municipal del PPC pel compliment de la legalitat
vigent.
Resolució 2014000180

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 4 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
catorze de juliol de dos mil catorze.
Girona, 15 de juliol de 2014
La secretària general

M. Glòria Gou Clavera
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