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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14
D'OCTUBRE DE 2013.

*

*

*

Sentència Interlocutòries d'11 i 12 de juny, 17 de juliol, 10 de setembre i 3
d'octubre de 2013.

Sentència núm. 286, de 25 de setembre de 2013.

Sentència núm. 292, de 27 de setembre de 2013.

Primer: Modificar la composició de les Comissions Informatives en el sentit de:

- Nomenar al senyor Joaquim Bonaventura Ayats membre titular en la Comissió
Informativa de Ciutadania, en substitució del senyor Ramon Ceide Gómez.

- Nomenar a la senyora Glòria Plana Yanes membre titular en la Comissió
Informativa de Promoció i Ocupació, en substitució del senyor Ramon Ceide
Gómez. 

- Nomenar al senyor Xavier Amores Bravo membre titular en la Comissió
Informativa de Ciutadania, en substitució de la senyora Glòria Plana Yanes.

Segon: Publicar el present acord al BOP, en el taulell d'anuncis i a la seu
electrònica. 

Tercer: Donar compte del present decret en la primera sessió plenària que se
celebri.

Primer: Nomenar representants a diferents entitats en substitució del senyor
Ramon Ceide Gómez. 

- Senyora Pia Bosch i Codolà membre de la Mancomunitat Intermunicipal del
Gironès. 

- Senyora Pia Bosch i Codolà membre de la Mancomunitat Urbanística Girona-
Vilablareix-Salt.

Resolució 2013000244

Resolució 2013000245

Resolució 2013000246

Resolució 2013000247

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE

1.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de setembre de 2013 relatiu a modificar la
composició de les Comissions Informatives de Ciutadania i de Promoció i
Ocupació.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de setembre de 2013 relatiu a nomenar
representants en diferents entitats en substitució del senyor Ramón Ceide
Gómez.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 9 DE
SETEMBRE D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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- Senyor Joaquim Bonaventura Ayats membre de la societat Transports
Municipals del Gironès, SA, Empresa Mixta. 

- Senyora Sílvia Paneque Sureda membre de la societat Vivendes de Girona, SA.
 
Segon: Publicar el present acord al BOP, en el taulell d'anuncis i a la seu
electrònica. 

Tercer: Donar compte del present decret en la primera sessió plenària que se
celebri.

Aprovar el marc pressupostari fins a l'exercici 2016 amb el contingut i en base a
les premises següents:

Atenent a la situació econòmica i financera d'aquesta Corporació, les úniques
magnituds considerades són les previsions d'evolució de l'economia, i per a les
despeses es pren de referència la taxa de creixement del Producte Interior Brut (
PIB ) a mig termini fixada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat en el darrer
informe de situació econòmica, de 25 de juny de 2013, estimada per al període
2014-2016 en el 1.5 per a 2014, el 1.7 per a 2015 i el 1.9 per a 2016,
percentatges que estableix com a límit de variació de la despesa de les
Administracions Públiques. Pel que fa als ingressos, l'índex de creixement es
preveu menor, essent el màxim el 1.7 per a 2015 a 2016. 

Pel que fa a la variació 2013 - 2014 es té en compte tant a l'estimació de
despeses com a ingressos la despesa finançada amb ingressos no recurrents i
que com a tal no es donen per previsibles en exercicis posteriors a l'actual, aquest
és el cas per exemple de la despesa de capítol 1 finançada amb plans d'ocupació
de la Generalitat de Catalunya i que provoquen una important reducció de
l'estimació de despesa prevista a liquidar a 2014 respecte 2013. Per a despeses
recurrents, s'aplica un increment del 1.5 %.

A partir de la previsió de 2014 s'aplica :

Per a despeses : 

Capítol 1 : increment 1 % per a 2015 i 2016
Capítol 2 : increment 1.7 % per a 2015 i 1.9 % per a 2016
Capítol 3 : quantia en funció cost actual, preveient els nous capitals a concertar
segons marc 
Capítol 4 : increment 1.7 % per a 2015 i 1.9 % per a 2016
Capítol 5 : mateixa quantia, i als efectes de comunicació es contempla com
despesa a capítol 2, atès el formulari facilitat.

Per a ingressos :

Capítol 1, 2, 3 i 5 : increment 1.5 % per a 2015 i 1.7 % a 2016.
Capítol 4 : per a 2015 increment 0.6 % i 1 % per a 2016. La variació 2014 sobre
2013 és negativa pel fet de no contemplar els ingressos no recurrents. Sense
variació a 2014 sobre recaptat 2013 del fons complementari de finançament a
rebre de l'Estat així com la compensació de l'IAE. L'estimació màxima de

Resolució 2013000248

Decret de l'Alcaldia de data 25 de setembre de 2014 relatiu a marc
pressupostari exercicis 2014 a 2016

*
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creixement de les aportacions de l'Estat s'estimen al 2016 amb un percentatge del
1.25, en base a criteris de prudència.
Capítol 6, 7 i 8 : no es preveu dotació, en tot cas resultarien ingressos per a
finançar noves despeses no recurrents i extraordinàries.
Capítol 9 : atenent al nivell de deute d'aquesta Corporació, es preveu nou
endeutament amb la limitació de la quota d'amortització també prevista en el marc
pressupostari, el que resulta que l'endeutament no s'incrementa sinó que
disminueix. Partint de la situació estimada a 31/12/2013 es preveu no haver de
tenir operacions a curt termini disposades al tancar l'exercici, essent solsament
necessàries durant el període gener / abril i preveient capacitat d'amortització
durant la resta d'exercici.

En base a aquests antecedents, els resultats a comunicar al MINHAP seran els
següents:

a. Capacitat de finançament :

Exercici 2013 : 4.246.753,03
Exercici 2014 : 3.848.596,25
Exercici 2015 : 3.692.077,56
Exercici 2016 : 3.637.876,14

b. Capacitat de finançament en termes SEC : l'ajustament que s'efectua és en
base al pendent de cobrament dels capítols 1, 2 i 3 d'ingressos, i partint del
percentatge de cobrament d'aquests capítols a 2012 i la recaptació a la data
d'exercicis tancats,  s'aplica un 1 % de creixement per a 2014, 2015 i 2016.
Resulta una capacitat de finançament ajustada de :

Exercici 2013 : 565.979,37
Exercici 2014 : 338.705,44
Exercici 2015 : 352.701,52
Exercici 2016 : 468.663,87

c. Volum de deute : en base a les quotes d'amortització previstes i les operacions
d'endeutament a concertar, el capital pendent al finalitzar cada exercici resulta de :

Exercici 2013 : 54.589.130,09
Exercici 2014 : 54.369.130,09
Exercici 2015 : 54.069.130,09
Exercici 2016 : 54.169.130,09

1.1.- Designar com a membres  del Consell Municipal de l 'Esport de  Girona, un
cop  aprovada la seva creació i el seu reglament d'organització i funcionament per
acord de ple  de data 26 de març de 2013 , les persones que tot seguit es detallen
i en representació dels col·lectius que s'enumeren:

Resolució 2013000249

Decret de l'Alcaldia de data 30 de setembre de 2013 relatiu a designació
membres Consell Municipal de l'Esport.

*
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President 
Carles Puigdemont Casamajó - alcalde de Girona 

Vicepresidenta
Isabel Muradàs Vàzquez - regidora delegada d'Educació i Esports

Corporació municipal 

Joan Alcalá Quiñones, representant de CiU.
Joaquim Buenaventura Ayats, representant de PSC.
Carles Bonaventura Cabanes, representant de la CUP.
Cuca M. Antònia Mascort Boixeda, representant de PP.
Núria Terés Bonet, representant de ICV.
Carles Palomares Safarres, regidor no adscrit.

Entitats i Clubs (12)

Representants d'entitats de futbol 
Jordi- Xavier Santaló Mariño, representant del C.E.F. Gironès Sàbat
Agustí Marsal Juanuix, representant del C.E. Penya Bons Aires

Representants d'entitats de bàsquet  
Josep Lluís Samper Bustins , representant del C.E. Bàsquet Sant Narcís 
Miquel García Veigas, representant del C.E.Santa Eugènia de Ter

Representants d'entitats d'altres esports d'associació
Josep Díaz Laguarda, representant del Club Voleibol AVAP
Josep Pla Sánchez, representant del Girona Club d'Hoquei

Representants d'entitats de modalitats esportives d'esports individuals 
Jaime Salas Gómez, representant de l'Associació Girona Judo
Josep Serra Palomar, representant del Club d'Escacs Gerunda
Francesc Cayuela López, representant del GEiEG
Joan Mora Brugues, representant de l'Associació Catalana d'Aikido de l'escola
Yoshinkan.

Representant d'entitats d'esport professional  
Javier Pequeño Delgado, representant del Girona F.C. SAD

 
Representant d'entitats que promoguin l'esport per a discapacitats 
Albert Carbonell Quer, representant de l'Associació MIFAS.

Centres Escolars (3) 

Representant dels centres públics d'educació infantil i primària de la ciutat
Montserrat Felipe Cuyàs , representant de l'escola Montfalgars 

Representant dels centres concertats/privats d'educació infantil i primària de la
ciutat
Lluís Nogué Vila, representant de l'escola Vedruna Girona 

Altres Associacions (2) 
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Representant de les associacions de veïns de Girona 
Josep Maria Castañer Darnés, Federació Associació Veïns 

Representant de les AMPA dels centres escolars de la ciutat  
Adam Bonany Rispau, AMPA escola Annexa Joan Puigbert 

Altres (4)

Jordi Agustí Pelluch, cap de servei d'esports   

Secretària (1)
Glòria Gou Clavera o la persona en qui delegui.

1.2.- Donar compte al Ple de la designació com a membres del Consell Municipal
de l'Esport de Girona, dels representants dels col·lectius de la corporació
municipal i altres, tal i com s'especifica en l'article 6è del reglament d'organització i
funcionament del Consell Municipal de l'Esport a Girona :

Corporació municipal 

Joan Alcalá Quiñones, representant de CiU.
Joaquim Buenaventura Ayats, representant de PSC.
Carles Bonaventura Cabanes, representant de la CUP.
Cuca M. Antònia Mascort Boixeda, representant de PP.
Núria Terés Bonet, representant de ICV.
Carles Palomares Safarres, regidor no adscrit.

Altres  
Jordi Agustí Pelluch, cap de servei d'esports.

Primer: Delegar al regidor senyor Eduard Berloso Ferrer les funcions de
cooperació i que ostentarà les atribucions de la Regidoria delegada de Serveis
Socials i Cooperació.

Segon: Les delegacions compreses en aquest decret desplegaran els seus
efectes a partir de l'endemà de la data de la seva expedició.

Tercer: El present decret es publicarà al BOP, en el taulell d'anuncis i a la seu
electrònica. 

Quart: Donar compte del present decret en la propera sessió plenària que se
celebri.

Primer: Delegar les funcions de gestió, control, inspecció i sanció en terrasses a la
via pública al regidor delegat d'Urbanisme i Activitats senyor Carles Ribas Gironès.

Segon: Donar compte del present Decret d'Alcaldia en la propera sessió plenària
que se celebri.

Resolució 2013000250

Resolució 2013000251

Decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre de 2013 relatiu a decret d'alcaldia
referent al canvi de nom de la regidoria de Serveis Socials.

Decret de l'Alcaldia de data 4 d'octubre de 2013 de traspàs de delegacions al
regidor Carles Ribas Gironès.

*

*
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Primer.- Disposar d'ofici i com a mesura provisional, la suspensió de la tramitació
del procediment corresponent a l'expedient administratiu municipal 2013005654 -
concurs oposició per la provisió en propietat d'una plaça d'Inspector de la Policia
Local, per raó de les irregularitats apreciades en el desenvolupament del primer
exercici de l'oposició i que consten en el propi expedient administratiu tramitat.
Segon.- Encarregar a la Secretaria General de l'Ajuntament la redacció del
corresponent informe jurídic en relació a les actuacions a seguir.
Tercer.- Del present Decret se'n donarà compte en la primera sessió plenària que
se celebri.

Aprovar l'acord d'adhesió a la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi ICORN
(International Cities of Refuge Network) en els termes que s'estableixen al
document annex que consta a l'expedient i d'acord amb la carta i els estatuts de
l'esmentada xarxa adjunts a l'acord d'adhesió.

Aquest Decret es convalidarà en la propera sessió plenària que es realitzi.

1. Establir un conveni amb el PEN CLUB (PEN català), amb CIF G58255597, de
col·laboració en el programa Escriptor Refugiat Acollit, mitjançant l'acolliment a la
ciutat de Girona d'un escriptor o escriptora amenaçat, perseguit o amb risc de ser
empresonat a conseqüència dels seus escrits.

2. Destinar la quantitat de quaranta mil euros (40.000 €) al desplegament d'aquest
conveni durant el període d'octubre de 2013 a setembre de 2014. La distribució
del pressupost és de 13.500 € el 2013 i 26.500 € el 2014.

3. Considerar la despesa plurianual de caràcter excepcional, atès el disposat a
l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atès l'import de 26.500 € compromès per
a l'exercici 2014.

 Aquest decret se sotmetrà a convalidació en la propera sessió plenària que se
celebri. 

L'efectivitat d'aquesta resolució queda subjecta a la convalidació per part del Ple
del decret d'alcaldia de data 19 de setembre de 2013 d'adhesió d'aquest
Ajuntament a la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi (ICORN).

Resolució 2013000252

Resolució 2013000253

Resolució 2013000254

Resolució 2013000255

4. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 4 d'octubre de 2013 relatiu a disposar d'ofici la
suspensió de la tramitació del procediment del concurs oposició per a la
provisió en propietat d'una plaça d'Inspector de la Policia Local.

Decret de l'Alcaldia de data 19 de setembre de 2013 per aprovar l'acord
d'adhesió a la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi ICORN (International
Cities of Refuge Network)

Decret de l'Alcaldia de data 19 de setembre de 2013 per establir un conveni
de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el PEN CLUB per a la
col·laboració en el programa l'ESCRIPTOR REFUGIAT ACOLLIT.

*

*

*
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Primer.- Rectificar l'error material observat en el punt segon de l'acord del Ple de
l'Ajuntament del dia 8 de juliol de 2013 en relació a les persones adjudicatàries de
la venda directa d'una parcel·la sobrera situada entre el c/ Puigsacalm i c/
Universitat de Girona, que queda redactat de la forma següent:

"Adjudicar en venda directa a Anna Amich Bernad, amb DNI 40281620H, Elisa
Amich Bernad, amb DNI 40273633N, Rosa Amich Bernad, amb DNI 40270564W,
Teresa Amich Bernad, amb DNI 40277171P, Núria Amich Bernad, amb DNI
35026792T, Núria Bernad Termes, amb DNI 40588565M, Eugenia Amich
Larrazabal, amb DNI 79045444X, Ricard Amich Bernad, amb DNI 40300668E i
Fina Amich Bernad, amb DNI 40312010W, en la seva qualitat de propietaris de
terreny confrontant, la parcel·la sobrera situada entre el c/ Puigsacalm i c/
Universitat de Girona, de 305,50 m2, conformat per una peça rectangular que
confronta Nord amb parcel·les cadastrals núm. 6257911DG8465G i núm.
6257912DG8465G, Sud amb parcel·la cadastral núm.6257913DG8465G, Est amb
c/ Puigsacalm, i Oest amb c/ Universitat de Girona. Finca registral núm. 5620 de
Girona, secció 4a. volum 3292, llibre 134, foli 94 del Registre de la Propietat núm.
2 de Girona, per un preu de cinquanta-quatre mil quaranta vuit euros amb
cinquanta set cèntims + IVA (54.048,57 € + IVA), import que s'aplicarà al
pressupost general de la Corporació, i amb càrrec per part de l'adquirent de les
despeses de notaria i registre.

Segon.- Sotmetre el present Decret a convalidació del Ple de la Corporació.

Aprovar definitivament la bandera de la ciutat de Girona.

Resoldre les al·legacions del Grup Municipal Socialista a la modificació de crèdit
pressupost 2013

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit del pressupost 2013 per a
transferència entre partides.

Adjudicació de la contractació administrativa de la gestió del servei
d'estacionament amb limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona.

Moció per tal de donar suport a l'Associació Duchenne sobre la Distròfia Muscular.

Moció que presenten els grups municipals del PSC i el PPC per a la creació de la
Comissió Informativa Especial que dictamini sobre la possibilitat i idoneïtat
d'adquirir la Col·lecció d'Art Rafael i Maria Teresa Sants Torroella.

Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ICV-EUiA en defensa de

Resolució 2013000256

Resolució 2013000257

Resolució 2013000258

Resolució 2013000259

Resolució 2013000260

Resolució 2013000261

Resolució 2013000262

S'ha desestimat la proposta següent:11.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS

Decret de l'Alcaldia del dia 24 de setembre de 2013 de rectificació d'un error
material.

*
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12.

13.

l'obra social de la PAH i contra el desallotjament del bloc de Salt.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP en suport al programari lliure en
l'àmbit de les TIC.

Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 55 del PGOU de Girona, per l'ajust
de l'àmbit, les zones i els sistemes del PEU de la Creueta.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per a donar suport i participar en
el procés català cap a la sobirania energètica.

Resolució 2013000263

Resolució 2013000264

Resolució 2013000265

Resolució 2013000266

S'ha desestimat la proposta següent:14.

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 15 d'octubre de 2013                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

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 d'octubre de dos mil tretze.


