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

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:

- Oficina municipal d'atenció al Ciutadà, Projecte Ferroviari de Girona (situada a la
plaça d'Europa): alta del servei, a partir del dia 2 de maig de 2013, amb 1 hora de
neteja quinzenal i hora mensual d'especialista, amb un import mensual de 52,28€.
La valoració del servei des del dia 2 de maig i fins el 30 de juny de 2014 (14
mesos) seria de set-cents trenta-un euros amb noranta-dos cèntims (731,92€),
dels quals 604,89€ corresponen a la base imposable i 127,03 € a l'IVA calculat al
21%. (627,31 € anuals). Amb càrrec a la partida 2013 300 15000 22610 Despeses
d'Urbanisme del vigent pressupost municipal.

- Escoles bressol municipals: neteja durant el mes de juliol per a les activitats que
es portaran a terme durant aquest mes, amb un total de 854,50 hores i per un
import total de tretze mil cinc-cents noranta-cinc euros amb deu cèntims
(13.595,10 €), dels quals 11.235,62€  corresponen a la base imposable i
2.359,48€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2013 500 32100 22700
del pressupost municipal.

- Futures oficines municipals carrer Beates: encarregar una neteja d'obra amb un
total de 54 hores de netejadora i 16 hores d'especialista, per un import total de mil
cent setanta-nou euros amb cinquanta cèntims (1.179,50 €), dels quals 974,79€
corresponen a la base imposable i 204,71€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a
la partida 2013 414 92000 60977 del pressupost municipal.

- Edifici consistorial i carrer Ciutadans: encarregar la substitució de la Sra. Pilar
Fernàndez del 5 al 30 d'agost, ambdos inclosos, en horari laboral de matins (de 8
a 15h), per un import total de dos mil dos-cents set euros amb noranta-sis cèntims
(2.207,96 €), dels quals 1.824,76€  corresponen a la base imposable i 383,20€ a
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2013 414 92000 22700 del
pressupost municipal.

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE

1.

Decret de l'Alcaldia de data 7 d'agost de 2013 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb
l'empresa "Eulen. SA.". Import: 20.399,15€.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 29 DE JULIOL
D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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4.

6.

- Centre Cultural la Mercè: aprovació de tasques extraordinàries de neteja els dies
30 i 31 de maig, amb motiu de la programació de les Jornades Científiques de la
Fundació IMIM, amb un total de 2 hores de netejadora, per un import total de
trenta-tres euros amb vint cèntims (33,20 €), dels quals 27,44€  corresponen a la
base imposable i 5,76€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2013 124
33360 21200 del pressupost municipal.

- WC públics plaça dels Jurats: aprovació de tasques extraordinàries de neteja els
dies 20, 21 i 25 de juny, amb motiu de la programació  de la festa Qltura Jove i del
dia de la Música, amb un total de 3 hores de netejadora, per un import total de
quaranta-vuit euros amb cinquanta-set cèntims (48,57 €), dels quals 40,14€
corresponen a la base imposable i 8,43€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
partida 2013 126 33122 22612 del pressupost municipal.

- Pavelló Municipal Palau 2: aprovació de tasques extraordinàries de neteja els
dies 16 i 17 de juny, amb motiu d'un campionat de Kick Boxing i Boxa, amb un
total de 3 hores de netejadora diurna i 2 hores de netejadora festiva, per un import
total de noranta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims (98,25 €), dels quals 81,20€
corresponen a la base imposable i 17,05€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
partida 2013 501 34200 22700 del pressupost municipal.

Obligacions subministrament informació Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, execució pressupostària segon trimestre de 2013

Sentència núm. 4426, de 20 de juny de 2013.

Sentència núm. 230, de 28 de juny de 2013.

Sentència núm. 495, d'11 de juliol de 2013.

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

Acord de JGL de data 6 de setembre de 2013. Aprovació inicial del projecte de
reposició del riu Güell a la seva confluència amb el TAV.

Aprovació festes locals per a l'any 2014.

Adquisició de la Col·lecció d’Art Rafael i Maria Teresa Santos Torroella i
acceptació de la donació de l’Arxiu i Biblioteca Rafael Santos Torroella, i
subscripció dels respectius contractes de compravenda i de donació amb la
senyora Maria Teresa Bermejo Hernández, en la seva qualitat de propietària
d’ambdós fons.

Adjudicació del subministrament de contenidors de càrrega lateral amb vehicle

Resolució 2013000220

Resolució 2013000221

Resolució 2013000222

Resolució 2013000223

Resolució 2013000224

Resolució 2013000225

Resolució 2013000226

Resolució 2013000227

Resolució 2013000228

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.5.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

mono operador, per a recollida de residus.

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit al pressupost 2013 amb
càrrec al romanent de tresoreria de 2012 per necessitats d'urbanització del carrer
Bisbe Sivilla.

Convocar licitació per adjudicar les obres d'urbanització de la plaça Mare de Déu
de Montserrat (subfase 1 de la fase 2 de la restitució de l'àmbit afectat per les
obres del TAV a la zona de la plaça d'Europa / Parc Central).

Convocar licitació per adjudicar les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla
(subfase 1 de la fase 3 de les obres de restitució de l'àmbit afectat per les obres
del TAV a la zona de la plaça d'Europa / Parc Central)

Adjudicació de la contractació del subministrament d'energia elèctrica a
l'Ajuntament de Girona, organismes dependents i societats municipals que
s'integrin al sistema de contractació centralitzada del propi Ajuntament.

Aprovació del conveni de col·laboració amb l'associació minusvàlids físics
associats (MIFAS)

Aprovació inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 52
incorporació al PGOU dels sectors Accés Nord, Pla de Baix de Domeny i Parador
del Güell.

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

Aprovació definitiva del Reglament del Consell de Cohesió de Serveis Socials de
Girona.

Aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de Lesbianes, Gais,
Transsexuals i Bisexuals de la ciutat de Girona.

Moció que presenta Independència Assemblea Nacional Catalana per tal de donar
suport a la Via Catalana, a la veu de la societat civil organitzada com a
manifestació que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a
decidir per si mateix el seu futur.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la desaparició de l'índex
IRPH.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP a favor de la querella contra els
crims del franquisme.

Resolució 2013000229

Resolució 2013000230

Resolució 2013000231

Resolució 2013000232

Resolució 2013000233

Resolució 2013000234

Resolució 2013000235

Resolució 2013000236

Resolució 2013000237

Resolució 2013000238

Resolució 2013000239

Resolució 2013000240

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS
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19.

20.

Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC, CUP, ICV-EUiA i el
regidor no adscrit d'adhesió al pacte pel dret a decidir.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 54 per a
la regulació dels elements admesos sobre l'alçada reguladora màxima en la zona
amb indústria amb espais oberts, clau 5.2.

Resolució 2013000241

Resolució 2013000242

Resolució 2013000243

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 10 de setembre de 2013                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

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 setembre de dos mil tretze.


