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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE
DESEMBRE DE 2014.

*

*

*

*

*

Sentència de 8 d'octubre de 2014, de la Secció Cinquena de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, que desestima el recurs de
cassació núm. 484/2012, interposat per l'Ajuntament de Girona contra la sentència
dictada per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en data 16 de setembre de 2011, en virtut de la
que es va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 386/06, interposat pels
recurrents, propietaris de les antigues parades del Mercat de Santa Eugènia,
contra l'acord plenari de 7 de març de 2006, en virtut del qual es va aprovar
definitivament el Pla de Millora Urbana del Mercat de Santa Eugènia.

Sentència núm. 477, de 7 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu
núm. 196/14, interposat pel recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia-
Presidència en data 4 d'abril de 2014, pel que es va desestimar el recurs de
reposició interposat contra l'anterior Decret d'Alcaldia de data 18 de desembre de
2013, d'imposició d'una sanció per import de 300 €, per infracció de les normes de
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per circular a més de 70
km/h essent la velocitat màxima autoritzada de 50 km/h per velocitat genèrica
urbana, el dia 14 de juny de 2013, al carrer de Barcelona. La sentència imposa les
costes del procés a la part demandada, l'Ajuntament de Girona, fins a un límit de
100 €.

Sentència núm. 232, de 7 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu
núm. 76/2014, interposat per la societat recurrent contra el Decret dictat per
l'Alcaldia-Presidència en data de 24 de gener de 2014, pel que es va desestimar
el recurs de reposició interposat contra l'anterior Decret d'Alcaldia de data 7 de
novembre de 2013, que va resoldre l'expedient de sol·licitud de no subjecció a
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
respecte de l'operació d'aportació d'una finca.

Sentència núm. 282, de 12 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona, que estima en part el recurs contenciós
administratiu núm. 68/2014, interposat per una comunitat de propietaris contra la
desestimació presumpta per silenci administratiu, de la petició consistent en la
retirada de focus, il·luminació, cablejat i passarel·les, situats a la coberta de
l'edifici de la comunitat demandant.

Sentència núm. 489, de 13 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu
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núm. 157/14, interposat per la societat recurrent contra el Decret dictat per
l'Alcaldia-Presidència en data 17 de febrer de 2014, pel que es va desestimar la
sol·licitud de devolució de l'IVA pagat improcedentment per a l'exercici de 2013 i
es desestimen les al·legacions efectuades a l'expedient sancionador 44/2013.

Sentència núm. 239, de 14 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, que estima en part el recurs contenciós
administratiu núm. 250/2014, interposat per la part recurrent contra el Decret
dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 17 d'abril de 2014, pel que es va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les lesions i
danys soferts a causa de l'accident patit amb un ciclomotor, a la plaça Joan
Brossa, el dia 27 d'octubre de 2012, a conseqüència de l'existència de sorra a la
calçada. La sentència reconeix el dret de la recurrent a ser indemnitzada en la
quantitat de 12.642,72 € més els interessos legals. El pagament s'efectuarà en
quant a la quantitat de 601,01 € a càrrec de l'Ajuntament de Girona i la quantitat
restant, 12.041,71 € a càrrec de la companyia asseguradora. Els interessos legals
seran assumits per l'Ajuntament de Girona. La quantitat reclamada inicialment
ascendia a la quantitat de 24.865,47 €.

Sentència núm. 247, de 18 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu
núm. 147/2013, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per
l'Alcaldia-Presidència en data 4 de febrer de 2013, pel que es va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts en motiu
d'una caiguda a la via pública, al carrer Ultònia núm. 8, el dia 29 d'octubre de
2011, degut a l'existència d'un tub que sobresortia en el paviment de la vorera en
motiu de l'obra d'urbanització que s'executava en el sector. La sentència reconeix
el dret de la recurrent a ser indemnitzada en la quantitat de 38.672,72 €, dels que
38.071,71 € seran a càrrec de la companyia asseguradora i 601,01 € seran a
càrrec de l'Ajuntament de Girona. La sentència condemna en costes a la part
demandada, l'Ajuntament de Girona, fins a un límit de 600 €.

Sentència núm. 501, de 21 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu
núm. 320/14, interposat per la part recurrent contra la desestimació presumpta de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts en motiu
d'un accident de circulació patit amb el ciclomotor a la plaça de Salt, el dia 25 de
setembre de 2013, degut a l'existència d'una substància lliscant a la calçada. La
reclamació desestimada s'elevava a la quantitat de 720,36 €. La sentència imposa
les costes del procés a la part recurrent.

Sentència núm. 251, de 26 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu núm. 184/2014, interposat per la part recurrent contra el Decret
dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 19 de març de 2014, pel que se li va
imposar una sanció per import de 450 € per infracció de la Llei Orgànica 1/1992,
de 21 de febrer, de Seguretat Ciutadana, per la tinença i consum de drogues a la
via pública. La sentència rebaixa la sanció en 100 € i l'estableix en 300 €.
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Primer.- MODIFICAR el nomenament dels representants de la Corporació en les
diferents entitats, institucions i organismes en el sentit de:

a) Incloure a la senyora Sílvia Paneque Sureda, en representació del grup
municipal del PSC, com a nou membre de les diferents entitats, institucions i
organismes que es relacionen a continuació:

- Patronat Municipal Call de Girona. 
- Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona.
- Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa.
- Patronat de la Fundació Rafael Masó.
- Patronat de la Fundació Auditori Palau de Congressos.
- Patronat Museu del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol.
- Consell Municipal d'Educació.
- Consell Municipal de la Gent Gran.
- Taula de Mobilitat.
- Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
- Consell Econòmic i Social de Girona.
- Comissió de seguiment per a l'ús de la llengua catalana.
- Consell Participatiu per la Llengua.
- Taula municipal sobre el canvi climàtic.
- Consell Municipal de l'Esport de Girona.
- Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals.
- Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona.
- Iniciatives i Projectes Municipals, SA.

b) Excloure a la senyora Pia Bosch i Codolà, com a membre en representació del
grup municipal del PSC, de les diferents entitats, institucions i organismes que es
relacionen a continuació:

- Mancomunitat Intermunicipal del Gironès.
- Mancomunitat Urbanística Girona-Vilablareix-Salt.
- Patronat Municipal Call de Girona.
- Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA.
- Cementiri de Girona, SA. Empresa Mixta.
- Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa.
- Patronat de la Fundació Rafael Masó.
- Fundació Fira de Girona.
- Fundació Parc Científic i Tecnològic.
- Consell Municipal d'Educació.
- Consell Municipal de la Gent Gran.
- Consell Econòmic i Social de Girona.
- Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona. 

c) Excloure al senyor Xavier Amores Bravo, com a membre en representació del
grup municipal del PSC, de les diferents entitats, institucions i organismes que es
relacionen a continuació:

- Iniciatives i Projectes Municipals, SA.
- Patronat de la Fundació Auditori Palau de Congressos.
- Consell Econòmic i Social de Girona.
- Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic.

d) Excloure al senyor Àngel Quintana Morraja, com a membre en representació
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del grup municipal del PSC, de les diferents entitats, institucions i organismes que
es relacionen a continuació: 

- Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona.
- Patronat Museu del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol.
- Fundació Privada "Prudenci Bertrana".
- Consell Municipal d'Educació.
- Comissió de seguiment per a l'ús de la llengua catalana. 
- Consell Participatiu per la Llengua.

e) Excloure a la senyora Sílvia Paneque Sureda, com a membre en representació
del grup municipal del PSC, de les diferents entitats, institucions i organismes que
es relacionen a continuació:

- Trargisa.
- Vivendes de Girona, SA.
- Sermunegi, SA.

f) Excloure a la senyora Amèlia Barbero Rivera, com a membre en representació
del grup municipal del PSC, de les diferents entitats, institucions i organismes, que
es relacionen a continuació:

- Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

g) Excloure al senyor Joaquim Bonaventura Ayats, com a membre en
representació del grup municipal del PSC, de les diferents entitats, institucions i
organismes que es relacionen a continuació:

- Transports Municipals del Gironès, SA. Empresa Mixta.
- Taula de Mobilitat.
- Consell Municipal de l'Esport de Girona.
- Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals.

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

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

Primer: Designar a la Sra. Roser Urra i Fàbregas, regidora de Serveis
Administratius i de Joventut de l'Ajuntament de Girona, representant de
l'Ajuntament de Girona en el Consell Català del Moviment Europeu. 

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

En compliment de la base 50a del pressupost aprovat per a l'exercici 2014, es

Resolució 2014000257

Resolució 2014000258

Decret de l'Alcaldia de data 20 de novembre de 2014 relatiu a nomenar a la
Sra. Roser Urra i Fàbregas representant de l'Ajuntament de Girona en el
Consell Català del Moviment Europeu.

Decret de l'Alcaldia de data 13 de novembre de 2014 relatiu a contractació
operació de crèdit per al finançament de part de les inversions 2014
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dona compte al Ple del Decret de l'Alcaldia de data 13 de novembre de 2014, pel
que s'acorda adjudicar la contractació de l'operació de crèdit a llarg termini
prevista al pressupost 2014 i aprovat definitivament en data 16 de desembre de
2013, a l'entitat Banco Santander SA i d'acord amb les condicions següents :

Capital : 5.400.000,00
Termini : 12 anys amb 2 de carència inclosos
Interès : euribor a tres mesos + 0.99 %
Periodicitat revisió : trimestral
Liquidació quotes : trimestral
Comissió estudi : 0.00 %
Comissió obertura : 0.00 %
Comissió cancel·lació : 0.00 %
Formalització : Secretari Ajuntament

L'operació de crèdit s'haurà de comunicar  a la Direcció General de Política
Financera del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya,
d'acord amb l'Ordre ECF/138/2007 de 27 d'abril en matèria de tutela financera
dels ens locals.

En compliment de la base 50a del pressupost aprovat per a l'exercici 2014, es
dona compte al Ple del Decret de l'Alcaldia de data 19 de novembre de 2014, pel
que s'acorda substituir les operacions de crèdit a llarg termini contractades amb
Banco Santander, SA i BBVA, respectivament, en les condicions descrites a la
part expositiva, per les operacions de crèdit a llarg termini en les condicions
ofertades en data 30 d'octubre de 2014 per l'entitat "la Caixa", consistents en:

Préstec 1 (INVERSIONS 2011): 
Capital: 881.830,76€
Termini: 49 trimestres
Periodicitat: quotes trimestrals
Interès: variable
Indexació: Euríbor 3 mesos
Diferencial: 1,49%
Comissió d'obertura: 0,00%
Comissió d'estudi: 0,00%
Comissió d'amortització anticipada/cancel·lació: 0%
Formalització: Secretari Ajuntament

Préstec 2 (INVERSIONS 2012):
Capital: 4.000.000€
Termini: 10 anys
Periodicitat: quotes trimestrals
Interès: variable
Indexació: Euríbor 3 mesos
Diferencial: 1,35%
Comissió d'obertura: 0,00%
Comissió d'estudi: 0,00%
Comissió d'amortització anticipada/cancel·lació: 0%
Formalització: Secretari Ajuntament

Resolució 2014000259

Decret de l'Alcaldia de data 19 de novembre de 2014 relatiu a refinançament
de les operacions de crèdit a llarg termini pel finançament de les inversions
dels anys 2011, 2012 i 2013

*
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Préstec 3 (INVERSIONS 2013):
Capital: 5.000.000€
Termini: 11 anys (1+10)
Periodicitat: quotes trimestrals
Interès: variable
Indexació: Euríbor 3 mesos
Diferencial: 1,49%
Comissió d'obertura: 0,00%
Comissió d'estudi: 0,00%
Comissió d'amortització anticipada/cancel·lació: 0%
Formalització: Secretari Ajuntament

Les modificacions de les operacions de crèdit s'hauran de comunicar  a la Direcció
General de Política Financera del Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre ECF/138/2007 de 27 d'abril en
matèria de tutela financera dels ens locals.

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:

- Vestidors zona esportiva de la Devesa: ampliació del servei del dia 13 de juny i
fins al 11 de setembre (periode d'obertura de les piscines d'estiu) amb 45 hores
setmanals de netejadora diürna, amb un total de 577 hores, de les quals 427 són
en dies laborables, 65 en dissabtes i 85 en diumenges i festius. La valoració del
servei per l'esmentat període és de deu mil cent quaranta-set euros amb seixanta-
un cèntims (10.147,61€), dels quals 8.386,45 € corresponen a la base imposable i
1.761,16 € a l'IVA calculat al 21%. Les 492 hores (427 de dies lavoborables i 65
de dissabtes queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als
quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014
- juny 2014. Les 85 hores en diumenges i festius amb un import de dos mil cent
vuitanta-set euros amb cinc cèntims (2.187,05 €), dels quals 1.807,48 €
corresponen a la base imposable i 379,57 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec
a la partida 2014 501 34200 22700 Neteja equipaments esports del vigent
pressupost municipal, o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la
base 12a del pressupost 2014.

- Escola Carme Auguet: aprovació d'una neteja d'obres de la cuina de l'escola,
amb un total de 20,50 hores de netejadora i 16 hores d'especialista, per un import
total de sis-cents nou euros amb seixanta-dos cèntims (609,62 €), dels quals
503,82€  corresponen a la base imposable i 105,80€ a l'IVA calculat al 21%. Les

Resolució 2014000260

Decret de l'Alcaldia de data 26 de novembre de 2014 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb
l'empresa "Eulen. SA.".

*
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20,50 hores de netejadora queden compensades amb la bossa d'hores
corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 -
febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. Les 16 hores d'especialista, amb un import
de dos-cents setanta-set euros amb vint-i-tres cèntims (277,23), dels quals 229,12
€ corresponen a la base imposable i 48,11 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec
a la partida 2014 500 32100 22700 neteges escoles del pressupost municipal, o a
les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost
2014.

- Edifici consistorial: aprovació d'una neteja d'obres del nou espai del servei de
Contractació i Compres, amb un total de 2 hores de netejadora diürna, per un
import total de trenta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (33,84 €), dels quals
27,97€  corresponen a la base imposable i 5,87€ a l'IVA calculat al 21%. Aquestes
2 hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als
quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014
- juny 2014.

- Pavelló de Pont Major: aprovació d'una neteja extraordinària del protector de la
instal·lació el dia 1 de setembre de 2014, amb motiu de la celebració d'un acte per
mostrar la cultura africana, amb un total de 2 hores d'especialista, per un import
total de trenta-quatre euros amb cinquanta-quatre cèntims (34,54 €), dels quals
28,55€  corresponen a la base imposable i 5,99€ a l'IVA calculat al 21%. Amb
càrrec a la partida 2014 501 34200 22700 Neteja equipaments esports del
pressupost municipal, o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la
base 12a del pressupost 2014. 

- Pavelló de Montfalgars: aprovació d'una neteja extraordinària del protector de la
instal·lació el dia 13 de setembre de 2014, amb motiu de la celebració d'un acte
d'Escudella Solidària, amb un total de 2 hores d'especialista, per un import total de
trenta-quatre euros amb cinquanta-quatre cèntims (34,54 €), dels quals 28,55€
corresponen a la base imposable i 5,99€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
partida 2014 501 34200 22700 Neteja equipaments esports del pressupost
municipal, o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a
del pressupost 2014.

- Piscina Santa Eugènia - Can Gibert del Pla: aprovació d'una neteja
extraordinària de les saunes el dia 13 de setembre de 2014, per deixar la
instal·lació a punt per a la seva reobertura, amb un total de 4 hores de netejadora
diürna, per un import total de seixanta-quatre euros amb setanta-sis cèntims
(64,76 €), dels quals 53,52€  corresponen a la base imposable i 11,24€ a l'IVA
calculat al 21%. Aquestes 4 hores queden compensades amb la bossa d'hores
corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 -
febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 

- Centre Cultural La Mercè: ampliar les hores realitzades amb motiu del XIV
Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) , atès que els dies 29
i 30 d'agost es va realitzar una hora més per dia, amb un total de 2 hores de
netejadora diürna, per un import total de trenta-tres euros amb vuitanta-quatre
cèntims (33,84 €), dels quals 27,97€  corresponen a la base imposable i 5,87€ a
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l'IVA calculat al 21%. Aquestes 2 hores queden compensades amb la bossa
d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre
2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014.

- Edifici Consistorial: aprovació de serveis extraordinaris de neteja els dies 24, 26 i
29 d'octubre, degut a la realització de diferents activitats motivades per a la
celebració de les Fires 2014, amb un total de 0,5 hores de netejadora diürna, 1,5
hores de netejadora en horari nocturn i 16 hores de netejadora festiva, per un
import total de quatre-cents seixanta-vuit euros amb dos cèntims (468,02 €), dels
quals 386,79€  corresponen a la base imposable i 81,23€ a l'IVA calculat al 21%.
Les 0,5 hores de netejadora queden compensades amb la borsa d'hores
corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 -
febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. Les 1,5 hores de netejadora nocturna i les 16
hores de netejadora festiva amb un import de quatre-cents cinquanta-nou euros
amb cinquanta-sis cèntims (459,56 €), dels quals 379,80 € corresponen a la base
imposable i 79,76 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec a la partida 2014 414
92000 22700 neteja edifici consistorial del pressupost municipal. 

- Centre Cívic Santa Eugènia: aprovació d'una neteja extraordinària els dies 23, 24
i 25 d'octubre de 2014, de les parets i sostre de l'aula de cuina, amb un total de 40
hores d'especialista i material per protegir terres, per un import total de set-cents
vuit euros amb vint-i-set cèntims (708,27 €), dels quals 585,35€  corresponen a la
base imposable i 122,92€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2014
510 23000 22700 Neteja equipaments serveis socials del pressupost municipal, o
a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost
2014. 

- Pavelló de Fontajau: aprovació d'una neteja extraordinària el dia 2 de novembre
de 2014, amb motiu de la celebració del trial indoor "Ciutat de Girona", amb un
total de 27 hores de netejadora i 5 hores d'especialista, per un import total de vuit-
cents trenta-dos euros amb quaranta-tres cèntims (832,43 €), dels quals 687,96€
corresponen a la base imposable i 144,47€ a l'IVA calculat al 21%. Les 27 hores
de netejadora queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als
quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014
- juny 2014. Les 5 hores d'especialista amb un import de cent trenta-set euros
amb vint-i-un cèntims (137,21 €), dels quals 113,40 € corresponen a la base
imposable i 23,81 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec a la partida 2014 501
34200 22700 Neteja equipaments esports del pressupost municipal, o a les
partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost
2014. 

- Casa Pastors (antiga Audiència Provincial): aprovació d'una neteja extraordinària
durant el període de 24 d'octubre i fins el 2 de novembre, amb motiu de l'exposició
"Cors Latents. Font d'art contemporani de la ciutat de Girona", amb un total de 5,5
hores de netejadora diürna i 4 hores de netejadora festiva, per un import total de
dos-cents euros amb seixanta-tres cèntims (200,63 €), dels quals 165,81 €
corresponen a la base imposable i 34,82 € corresponen a l'IVA calculat a un 21%.
Les 5,5 hores de netejadora queden compensades amb la bossa d'hores
corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 -
febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. Les 4 hores de netejadora festiva amb un
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import de cent set euros amb cinquanta-nou cèntims (107,59 €), dels quals 88,921
€ corersponen a la base imposable i 18,67 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec
a la partida 2014 120 33400 22611 A/27483 Activitats culturals del pressupost
municipal.

- Espai Cívic La Rosaleda: aprovació d'una neteja prèvia a la inauguració de
l'edifici, amb un total de 14 hores de netejadora, 7,5 hores d'especialista i
subministrament de paper de wc i una garrafa de sabó, per un import de tres-
cents noranta-nou euros amb dos cèntims (399,02 €), dels quals 329,77 €
corresponen a la base imposable i 69,25 € a l'IVA calculat a un 21%. Les 14 hores
de netejadora queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als
quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014
- juny 2014. Les 7,5 hores d'especialista i el material amb un import de cent
seixanta-nou euros amb quaranta-vuit euros (169,48 €), dels quals 140,07 €
corresponen a la base imposable i 29,41 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec a
la partida 2014 510 23000 22700 Neteja equipaments serveis socials del
pressupost municipal, o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la
base 12a del pressupost 2014.

- Centre Cívic Pla de Palau: aprovació d'una neteja extraordinària els dies 9 de
novembre i 28 de desembre de 2014, amb motiu del campionat d'escacs, amb un
total de 2 hores de netejadora festiva, per un import de cinquanta-dos euros amb
quaranta-set cèntims (52,47 €), dels quals 43,36 € corresponen  a la base
imposable i 9,11 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2014 510 23000
22700 Neteja equipaments serveis socials del pressupost municipal, o a les
partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost
2014. 

- Biblioteca Just M. Casero: aprovar l'adquisició de 2 dispensadors de paper WC,
per un import de cinquanta-set euros amb seixanta-set cèntims (57,67 €), dels
quals 47,66€ corresponen a la base imposable i 10,01€ a l'IVA calculat al 21%.
Amb càrrec a la partida 2014 121 33212 22611 Promoció de la lectura del
pressupost municipal. D'acord amb el previst a l'article 111 del TRLCSP en relació
amb l'article 138.3 del TRLCSP.

- Llar de jubilats de Taialà: aprovar l'adquisició d'un dispensador de sabó, per un
import de divuit euros amb setanta-cinc cèntims (18,75 €), dels quals 15,50€
corresponen a la base imposable i 3,25€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
partida 2014 510 23000 22700 Neteja equipaments serveis socials del pressupost
municipal, o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a
del pressupost 2014. D'acord amb el previst a l'article 111 del TRLCSP en relació
amb l'article 138.3 del TRLCSP.

- Aprovar la factura núm. 2784324, de 30 de juny de 2014, corresponent a la
petició extraordinària de consumibles a l'edifici consistorial realitzada el dia 18 de
juny de 2014, amb el subministrament de 6 fardells de 6 unitats de paper de mans
i 3 fardells de 12 unitats de paper higiènic, per un import de dos-cents tres euros
amb vint-i-vuit cèntims (203,28 €), dels quals 168,00€ corresponen a la base
imposable i 35,28 € corresponen a l'IVA calculat a un 21%. Amb càrrec a la
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1. Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de
30 de juliol i amb efectes del dia 13 de novembre de 2014 Carles Ferreira Torres,
assessor del grup municipal del PSC, tècnic de grau mitjà, en virtut de
nomenament efectuat per Decret d'Alcaldia de data 26 de novembre de 2013.

2. Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor

Resolució 2014000261

partida 2014 414 92000 22700 del pressupost municipal.

- Aprovar la factura 2774806, de 31 de maig de 2014, corresponent a la
substitució de la Sra. Encarna Vico de l'1 al 31 de maig, amb un total de 147 hores
de netejadora, per un import de dos mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb
vuitanta-quatre cèntims (2.484,84 €), dels quals 2.053,59 € corresponen a la base
imposable i 431,25 € a l'IVA calculat a un 21%. Aquestes 147 hores queden
compensades amb la bossa d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 -
octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 

Segon.- Establir que del total de 3.276,98 hores corresponents als quatrimestres
juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014,
han quedat compensades 714,50 hores, quedant encara una bossa d'hores de
2.562,48 hores, amb el següent detall:

- 492 hores dels vestidors de la zona esportiva de la Devesa.
- 20,50 hores de l'Escola Carme Auguet.
- 2 hores de l'edifici consistorial (nou espai del servei de Contractació i Compres).
- 4 hores de la piscina Santa Eugènia - Can Gibert del Pla.
- 2 hores del Centre Cultural La Mercè.
- 0,5 hores de l'edifici consistorial (Fires 2014).
- 27 hores del pavelló de Fontajau.
- 5,5 hores de la Casa Pastors.
- 14 hores de l'Espai Cívic La Rosaleda.
- 147 hores de substitució de la Sra. Encarna Vico el mes de maig de 2014.    

Tercer.- 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
d'Educació, de data 21 de juliol de 2014, els serveis de Contractació i Compres,
de data 20 d'agost de 2014, els serveis d'Esport, de dates 26 d'agost i 3, 12 i 17
de setembre, i 22 d'octubre de 2014, els serveis de Cultura, de dates 17 i 22 de
setembre de 2014, els serveis de biblioteques, de data 25 de setembre de 2014,
els serveis de Serveis Socials, de dates 1 de setembre, 17 i 22 d'octubre i 7 de
novembre de 2014 i els informes emesos per "Cias Com 2000, S.L.", de dates 25 i
28 de juliol, 10, 13, 23, 24, 29 i 30 d'octubre i 11 de novembre de 2014, i que,
alhora, mereixen la seva aprovació.

Decret de l'Alcaldia de data 20 de novembre de 2014 relatiu a cessament i
nomemanent de personal eventual de confiança o assessorament especial.

*
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Carles Ferreira Torres, assessor del grup municipal del PSC, amb la categoria
d'auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 hores, i una retribució íntegra
mensual de 1.275,82 euros i amb efectes del dia 14 de novembre de 2014 en
substitució de la senyora Cristina López Gonzalez, mentre duri la baixa per
maternitat, i mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

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 el DOG, i es
publicarà en el tauler d'anuncis de la corporacio.

Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.

Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30
de juliol i amb efectes del dia 13 de novembre de 2014 Meritxell Gil Calonge,
assessora del grup municipal de ICV en virtut del nomenament efectuat per Decret
d'alcaldia de data 20 de maig de 2014.

Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.

Primer.- Acordar l'adjudicació a favor de l'Ajuntament de Girona, amb NIF
P1708500B i domicili a la Plaça del Vi, número 1 de Girona, la plena propietat del
50% de les finques descrites en l'apartat 1r. inscrites en el Registre de la Propietat
núm. 4 de Girona en el Volum 3.835, Llibre 335, Foli 070, Finca 12.465 i en el
Volum 3.835, Llibre 335, Foli 075, Finca 12.466, en pagament de part dels deutes
en concepte de quotes d'urbanització del Sector Mas Masó, exercici 2005 i impost
sobre béns immobles exercicis 2004 a 2008, contrets amb aquesta Hisenda
Municipal per la Sra. ENCARNACION HERRERA TORRES amb NIF 23674125H.

Segon.- Fixar el preu d'adjudicació de cada bé immoble indicat en l'apartat primer,
en 350.115,82 euros cadascuna, que es correspon amb el 75% del tipus inicial
fixat en el procediment d'alienació, d'acord amb l'establert a l'article 172.2 apartat
segon de la Llei General Tributària, que s'aplicarà al deute segons liquidació
presentada en la present proposta.

Tercer.- Donar trasllat de la present resolució al tresorer municipal, als efectes
d'expedició de la certificació prevista a l'article 110 del Reglament General de
Recaptació i 26 del Reglament Hipotecari, per tal de poder inscriure les finques en
el Registre de la Propietat a nom de l'Ajuntament de Girona.

Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació, en la
primera sessió que se celebri.

Cinquè.- Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i efectes.

Resolució 2014000262

Resolució 2014000263

Resolució 2014000264

Decret de l'Alcaldia de data 20 de novembre de 2014 relatiu a cessament de
personal eventual de confiança o assessorament especial.

Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2014 relatiu a adjudicació de
béns immobles en pagament de deute, finques registres 12.465 i 12.466

Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2014 relatiu a adjudicació de

*

*

*
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Primer.- Acordar l'adjudicació a favor de l'Ajuntament de Girona, amb NIF
P1708500B i domicili a la Plaça del Vi, número 1 de Girona, la plena propietat del
50% de la finca descrita en l'apartat 1r. inscrita en el Registre de la Propietat núm.
4 de Girona en el Volum 3.835, Llibre 335, Foli 070, Finca 12.465, en pagament
de part dels deutes en concepte de quotes d'urbanització del Sector Mas Masó,
exercici 2005, contrets amb aquesta Hisenda Municipal per la Sra. MARIA DEL
MAR BALLESTEROS HERRERA amb NIF 24220193C.

Segon.- Fixar el preu d'adjudicació del bé indicat en l'apartat primer, en
350.115,82 euros, que es correspon amb el 75% del tipus inicial fixat en el
procediment d'alienació, d'acord amb l'establert a l'article 172.2 apartat segon de
la Llei General Tributària, que s'aplicarà al deute segons liquidació presentada en
la present proposta.

Tercer.- Donar trasllat de la present resolució al tresorer municipal, als efectes
d'expedició de la certificació prevista a l'article 110 del Reglament General de
Recaptació i 26 del Reglament Hipotecari, per tal de poder inscriure la finca en el
Registre de la Propietat a nom de l'Ajuntament de Girona.

Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació, en la
primera sessió que se celebri.

Cinquè.- Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i efectes.

Primer: Modificar la dotació econòmica al grup municipal del PSC que passarà a
percebre 714€ mensuals a partir del dia 16 de desembre de 2014. 

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

Tercer: Del present decret se'n donarà compte en la propera sessió plenària que
se celebri.

Primer: Modificar la composició del grup municipal del PSC que quedarà integrat
per la Sra. Sílvia Paneque Sureda com a única representant.

Segon: Nomenar a la Sra. Sílvia Paneque Sureda portaveu del grup municipal del
PSC i la Sra. Sílvia Paneque Sureda formarà part i integrarà la Junta de Portaveus
als efectes de les previsions contingudes en el ROM.

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

Quart: Del present decret se'n donarà compte en la propera sessió plenària que
se celebri i tindrà efectes a partir del dia 16 de desembre de 2014.

Resolució 2014000265

Resolució 2014000266

Resolució 2014000267

bé immobles en pagament de deute, finca registre 12.465

Decret de l'Alcaldia referent a la modificació de la dotació econòmica al grup
municipal del PSC.

Decret de l'Alcaldia de Cartipàs Municipal referent a la modificació
composició grup municipal del PSC.

*

*
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Primer: Modificar el règim d'indemnitzacions a la regidora Sra. Pia Bosch Codolà
que passa a ser regidora no adscrita i passarà a percebre la retribució de 1.077,86
€ a partir del dia 16 de desembre de 2014.

Segon: Modificar el règim d'indemnitzacions a la Sra. Sílvia Paneque Sureda, que
passa a ser portaveu del grup municipal del PSC i passarà a percebre la quantitat
de 1.639,42 €.

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

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

Primer: Modificar la composició de les comissions informatives en el sentit de:

-Substituir als regidors i regidores Sra. Pia Bosch Codolà, Sr. Xavier Amores
Bravo, Sr. Àngel Quintana Morraja, Sra. Amèlia Barbero Rivera i Sr. Joaquim
Bonaventura Ayats en les Comissions Informatives que hi participin en
representació del grup municipal del PSC per la Sra. Sílvia Paneque Sureda única
representant del grup municipal del PSC. 

-Nomenar als regidors i regidores Sra. Pia Bosch Codolà, Sr. Xavier Amores
Bravo, Sr. Àngel Quintana Morraja, Sra. Amèlia Barbero Rivera i Sr. Joaquim
Bonaventura Ayats membres titulars a les Comissions Informatives com a regidors
no adscrits. La seva participació estarà sotmesa a allò que disposa l'informe de la
Secretària General de data 3 de desembre de 2014.
 
Segon: Publicar el present acord al BOP, taulell d'anuncis i a la seu electrònica.

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

Primer: Modificar el Decret d'Alcaldia de data 7 de juliol de 2011, referent a la
composició de la mesa de contractació per assistir a les licitacions que convoqui
l'Ajuntament, en el sentit de nomenar pel grup municipal del PSC a la Sra. Sílvia
Paneque Sureda com a única representant per part del grup municipal del PSC. 

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

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

Resolució 2014000268

Resolució 2014000269

Resolució 2014000270

Decret de l'Alcaldia de Cartipàs Municipal referent a la modificació del règim
d'indemnitzacionns als regidors del grup municipal del PSC.

Decret de l'Alcaldia de Cartipàs Municipal referent a modificar la composició
de les comissions informatives.

Decret de l'Alcaldia de Cartipàs Municipal referent a la modificació de la
composició de la mesa de contractació.

Decret de l'Alcaldia de Cartipàs Municipal referent a deixar sense efectes el

*

*

*

*
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5.

Primer: Deixar sense efectes el nomenament de la Sra. Pia Bosch Codolà com a
cap de l'oposició a partir del dia 16 de desembre de 2014 dia en el qual serà
efectiva la seva nova situació de regidora no adscrita al deixar de complir el
requisit de ser la regidora portaveu del grup municipal de l'oposició amb més
escons.

Primer. COMPARÈIXER i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu procediment ordinari 366/2014, interposat contra la desestimació
presumpta, per silenci administratiu negatiu, del requeriment previ presentat a
l'Ajuntament de Girona en data 31 de juliol de 2014 i contra l'acord plenari de
l'Ajuntament de Girona de data 14 de juliol de 2014, pel qual no es dóna
conformitat a la delimitació de la Trama Urbana Consolidada Supramunicipal.

I en el seu cas, a la vista de la sentència dictada pel Jutjat i els seus fonaments
jurídics, interposar recurs d'apel·lació, o el que procedeixi, fins a obtenir resolució
definitiva inapel·lable.

Aquest acord s'adopta previ informe favorable de la secretària lletrada de la
Corporació, de conformitat amb els articles 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril i disposicions concordants complementàries.

Segon. Acordar la remissió dels expedients per fotocòpia autenticada, complerts i
foliats i acompanyats d'un índex, també autenticat de conformitat amb l'article 48,
apartats 3 i 4 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora  de al Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i notificar aquesta resolució en el termini de cinc dies a
tots els que apareguin com a interessats en l'expedient, emplaçant-los perquè
puguin personar-se com a demandats en el termini de 9 dies incorporant els
justificants dels emplaçaments, tal com determinen els apartats 1 i 2 de l'article 49
de l'esmentada Llei.

Tercer. Comunicar al Jutjat Contenciós núm. 2 de Girona que:

a) Als efectes previstos a l'article 38 de la Llei Jurisdiccional que aquest
Ajuntament no té coneixement de l'existència d'altres recursos contenciosos
administratius.

b) La comunicació judicial ha estat enregistrada el dia 12/03/2014 (RE núm.
2014013183).

Quart. Aquesta resolució serà convalidada en la primera sessió plenària que se
celebri.

Primer. Aprovar l'adscripció  del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient
de les Comarques de Girona (CILMA) a la Diputació de Girona.

Resolució 2014000271

Resolució 2014000272

4. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

nomenament de la Sra. Pia Bosch Codolà com a cap de l'oposició.

Decret de l'Alcaldia  de data 26 de novembre de 2014. Compareixença en el
recurs contenciós administratiu núm.366/2014.

*
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Segon. Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d'Iniciatives
Locals per al Medi Ambient de les Coma de Girona (CILMA), aprovada per la seva
Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014.

Tercer. Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i
29.1 dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:

Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en
formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la
Diputació, que en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis
associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants
podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es
podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap
membre no podrà rebre més de cinc delegacions. 

2. (..)
3. (..)
4. (..)

Article 14
 L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els Estatuts.
b) Elegir el president.
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les
comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l'art. 16, i controlar-ne
l'activitat.
d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els
acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de
l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
f) Acordar la dissolució del Consell.
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
i) Aprovar el reglament de règim interior.
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats.
k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes
d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva.
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria
Tècnica.

La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada
pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea
General d'entre els seus membres, d'acord amb les regles següents: 

- 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
- 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6,  i
l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca representada
- 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun
dels trams següents: 
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          - Municipis fins a 1.000 habitants
          - Municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
          - Municipis amb població superior a 5.000 habitants
          - Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per
votació
- Tots els esmentats càrrecs han d'ésser exercits per persones diferents.

2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb
el vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi
l'Assemblea.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que
els membres del Consell han de satisfer.
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i
controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general.
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General
perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran
adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes
facultats.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera
més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups
projectin dur a terme.
k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada
grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i
altres persones, per aconseguir:
      - subvencions o altres ajuts.
      - l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats. 
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i
donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre
òrgan de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per
l'Assemblea d'entre els seus membres.

2. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General
i de la Junta Executiva.
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b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta
Executiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Executiva.
e) Ordenar els pagaments vàlidament.
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea
General
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o
d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons
es determina a l'article 36.
i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin
l'Assemblea General o la Junta Executiva.

3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades
a la Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta.

4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de
vacant, absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva
d'entre els seus membres.

Article 25
1. (..)

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació
actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a
mínim, tota la documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local
social.

3. (..)

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la
llista de les persones assistents.

L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per
dos interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà
comunicada a tots els ens locals associats.

Article 26
Perquè l'Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera
convocatòria, a l'efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa
d'acords, cal la presència de la meitat més un dels membres associats, havent de
ser-hi presents el president i el secretari o les persones que els substitueixin. 
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari.

Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la
inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es
pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però
únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si
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6.

7.

així ho decideix la majoria de les persones presents.

Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels
Estatuts, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració
en una de ja existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis
presents. 

4. Per a modificar els Estatuts es necessita l'acord dels plens de les entitats
locals, adoptat per majoria absoluta.

Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha
estat convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la
meitat més un. A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora
més tard i serà suficient la presència de dos membres a més del president i del
secretari.

2. (..) 
3. (..)

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.

Quart. Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:

a)Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l'acord d'aprovació i
del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de
ratificació de tots els ens associats.
b)Remissió de l'acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local,
als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens
locals.

Cinquè. Facultar, tan àmpliament com en dret  sigui menester, a l'Alcaldia
Presidència  per  a la signatura  de quants documents siguin necessaris per a
l'execució d'aquest acord.

Aprovar la versió 2.0 de les normes i procediments per a la Gestió del Patrimoni
de l'Ajuntament de Girona.

Primer.- Deixar sense efecte el dret de superfície en favor de l'"Associació per a la
Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21" sobre una finca de propietat
municipal de 2.959 m2. identificada amb la lletra A-2 en el Projecte de
Reparcel·lació del sector de desenvolupament de la Universitat Politècnica de
Girona, aprovat definitivament per acord plenari de 26 de juliol de 1990, al no
haver estat executada en el termini previst la condició resolutòria de construcció
de l'equipament previst en l'acord.

Segon.- Desafectar la parcel·la de 3.426,00 m2. identificada amb la lletra A-2 en el
Projecte de Reparcel·lació del sector de desenvolupament de la Universitat
Politècnica de Girona, amb la descripció següent:
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8.

"Superfície de terreny sita en el terme municipal de Girona, de superfície 3.426
m2., que limita: Nord, part amb la finca A-9 adjudicada a l'Ajuntament de Girona i
amb la finca A-5 adjudicada a la Sra. Montserrat Burch i Pera; Sud, part amb vial
exterior del sector i amb la finca A-6 i A-7 adjudicades a les Sres. Anna i María
Ferrer; Est, amb la finca A-4b, adjudicada a la Sra. Pilar Esparch i Adroher; i Oest,
amb la finca A-4c, de la Sra. Pilar Esparch i Adroher"

Tercer.- Cedir en favor de la Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques
- Astrid 21, amb CIF G-17349135 i amb seu al c/ Riera de Mus, número 1 de
Girona, l'ús amb caràcter de precari i per un termini de vint anys, de la finca de
propietat municipal que a continuació es descriu i que correspon a la identificada
amb la lletra A-2 en el Projecte de Reparcel·lació del sector de desenvolupament
de la Universitat Politècnica de Girona, aprovat definitivament per acord plenari de
26 de juliol de 1990, per destinar-la a Taller d'Horta Terapeútica i altres activitats
en col·laboració amb altres entitats del territori gironí que tinguin finalitats de
caràcter social similars i en àmbits relacionats, com podem ser l'educació i la
investigació:

"Superfície de terreny sita en el terme municipal de Girona, de superfície 3.426
m2., que limita: Nord, part amb la finca A-9 adjudicada a l'Ajuntament de Girona i
amb la finca A-5 adjudicada a la Sra. Montserrat Burch i Pera; Sud, part amb vial
exterior del sector i amb la finca A-6 i A-7 adjudicades a les Sres. Anna i María
Ferrer; Est, amb la finca A-4b, adjudicada a la Sra. Pilar Esparch i Adroher; i Oest,
amb la finca A-4c, de la Sra. Pilar Esparch i Adroher"

Quart.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació Síndrome de
Down de Girona i Comarques Astrid-21, regulador de les condicions d'ús de la
finca objecte de la cessió.

Cinquè.- Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública als efectes previstos
en els articles 20 i 75 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el qual s'entendrà
complimentat en el supòsit de no presentar-se reclamacions o al·legacions contra
el mateix.

Sisè.- Facultar àmpliament a l'Alcalde-President, Sr. Carles Puigdemont i
Casamajó, i subsidiàriament el/la Tinent/a d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui
delegui o el que exerceixi les seves funcions per a totes les actuacions derivades
de l'execució de l'acord i la subscripció del conveni regulador de les condicions
d'ús de la finca.

Primer. Estimar la reclamació del Sr. Carlos Palomares Safarrés, en el sentit
d'incrementar les bonificacions/exempcions corresponents a les instal·lacions de
l'àrea de serveis socials, de tal manera que per la utilització dels centres cívics, a
les entitats sense afany de lucre inscrites al registre d'entitats municipals (REM),
se'ls hi apliqui, no només una bonificació del 90% com està ara regulat, sinó una
exempció total.

Segon. Desestimar la resta de reclamacions presentades en el sentit manifestat
en l'informe annex del que se'n donarà trasllat als reclamants.

Tercer. Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per
l'exercici 2015 reguladores dels tributs següents:

Resolució 2014000275
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9.

1. Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de
dret públic.
2. Taxa pel servei de recollida i gestió dels residus.
3. Taxa pel servei de clavegueram.
4. Taxa per a l'estudi, anàlisi i expedició de documents.
5. Taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic.
6. Taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques municipals.
7. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions
municipals.
8. Taxa per a la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments
oberts al públic i dels espectacles públics.
9. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per
empreses que prestin serveis de telefonia mòbil.
10. Impost sobre béns immobles.
11. Impost sobre activitat econòmiques.
12. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
14. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Quart. Ordenar la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, així com el text
íntegre de les modificacions de les esmentades Ordenances fiscals al BOP, als
efectes previstos a l'article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Primer.- Desafectar la finca de titularitat municipal de 155 m2. anomenada
"Aurora", composta de planta baixa i pis, situada al carrer Pedret, 97 de Girona,
inscrita a favor de l'Ajuntament de Girona en el Registre de la Propietat de Girona
núm. 2, secció 1a, volum 1481, llibre 11, foli 49, finca núm. 4600. 

Segon.- Cedir en favor de l'Agrupament Escolta Pare Claret (Minyons Escolta i
Guies St. Jordi de Catalunya), amb NIF G-08931974, l'ús amb caràcter de precari
i per un termini de cinc anys, de la finca de propietat municipal de 155 m2.
anomenada "Aurora", composta de planta baixa i pis, situada al carrer Pedret, 97
de Girona,   per destinar-la a la difusió i exercici de l'escoltisme a la ciutat de
Girona i demés activitats que li són pròpies, amb plena subjecció al que disposen
els articles 75 i 76 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 

Tercer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i l'Agrupament Escolta
Pare Claret (Minyons Escolta i Guies St. Jordi de Catalunya), regulador de les
condicions d'ús de la finca objecte de la cessió.

Quart.- Afectar a servei públic l'immoble situat al carrer del Pont Major, número
65, que consta de planta baixa i dues plantes de pis, amb una superfície de 100
m2. per planta i total edificat aproximat de 250 m2., inscrit en el Registre de la
Propietat núm. 1 de Girona al volum 1071, llibre 68, foli 158, finca número 1366, i
assignar la seva gestió a la Secció de Centres Cívics dels Serveis Socials de
l'Ajuntament de Girona.   

Cinquè.- Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública als efectes previstos
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10.

11.

12.

en els articles 20, 75 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el qual
s'entendrà complimentat en el supòsit de no presentar-se reclamacions o
al·legacions contra el mateix.

Sisè- Facultar àmpliament a l'Alcalde-President, Sr. Carles Puigdemont i
Casamajó, i subsidiàriament el/la Tinent/a d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui
delegui o el que exerceixi les seves funcions per a totes les actuacions derivades
de l'execució de l'acord i la subscripció del conveni regulador de les condicions
d'ús de la finca.

Primer.- Disposar la recuperació de la finca de 80m2 (Casa de les Aigües, Pujada
Alemanys, 18) sobre la qual es va atorgar la cessió gratuïta d'un dret de superfície
a favor de la Universitat de Girona per ampliació del campus universitari del barri
vell segons acord plenari de 5 de març de 2002, atès que s'han incomplert les
condicions establertes, no es va acceptar ni formalitzar en escriptura pública el
dret de superfície, i la Universitat de Girona ha renunciat a la seva acceptació per
acord del Consell Social en sessió del 17 de juliol de 2014. 

Segon.- Disposar que des de l'Àrea d'Urbanisme es procedeixi a revisar l'estat
actual de l'edifici un cop recepcionat, als efectes d'establir les mesures de
seguretat i protecció que es considerin necessàries i informar al servei de
patrimoni del valor de reposició de l'immoble per a la seva incorporació al
contracte d'assegurança per danys materials. 

Tercer.- Facultar àmpliament a l'Alcalde President, Sr. Carles Puigdemont i
Casamajó, i subsidiàriament el/la Tinent/a d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui
delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a totes les actuacions derivades
de l'execució de l'acord.

1. Aprovar el document annex de tarifa ecosocial de l’aigua amb mesures per
garantir l’accés al subministrament d’aigua potable als veïns de la ciutat de Girona
en situació de vulnerabilitat econòmica

2. Ordenar l’adopció de les corresponents resolucions que permetin dur a terme la
materialització de les mesures incloses en la tarifa ecosocial de l’aigua

3. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’apliqui el cànon social de l’aigua
a els beneficiaris de la tarifa social pel subministrament d’aigua potable a Girona,
realitzant les modificacions legals o convenis que calgui per a la seva efectivitat.

 4. Facultar àmpliament a l’Alcalde, o al regidor en qui delegui, per a l’execució
d’aquest acord i la realització de tots els tràmits que calguin per a la seva
efectivitat.

Primer. Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana de Girona.

Segon. Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona l'aprovació definitiva
del Pla de Mobilitat Urbana de Girona.

Tercer. Posar a disposició de les administracions públiques afectades i de les
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13.

14.

persones físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i
participació pública la documentació complerta del Pla de Mobilitat Urbana de
Girona, d'acord amb el estableix l'article 28 de la Llei 6/2009, d'avaluació
ambiental de plans i programes.

Tota la documentació de l'expedient podrà examinar-se a les dependències del
Departament de Mobilitat i Via Pública, plaça del Vi, 1 de 17004 Girona, tercera
planta. Així mateix, la documentació podrà ser consultada al web
http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_plamobilitat

Tercer. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de
Girona al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Quart. Encomanar l'avaluació i el seguiment dels objectius del Pla de Mobilitat
Urbana de Girona al Departament de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de
Girona.

Primer.- APROVAR inicialment l'Ordenança reguladora de les plaques
identificatives de les obres ordinàries i de les obres menors, el text de la qual
s'adjunta com annex a la present proposta, d'acord amb el que disposa l'article 49
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificat
per la Llei 11/1999, de 21 d'abril; i l'article 70.2 de la pròpia Llei 7/1985, de Bases
de Règim Local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local, i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local.

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública, i audiència dels interessats, pel
termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província i
a la premsa local.

Tercer.- Disposar que si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d'informació pública i d'audiència als interessats, l'Ordenança que ara
s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació íntegra, tal com disposen els article 70.2
de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, modificat per la Llei 57/2003, de 16
de desembre de mesures per a la modernització del govern local, en concordança
amb l'article 66 del ROAS.

Primer.- SUSPENDRE la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d'urbanització, l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel
termini d'un any, dins l'àmbit afectat per la present modificació del PGOU núm. 59,
delimitat gràficament en el plànol d'àmbit obrant a l'expedient, de conformitat amb
el que disposen els articles 73 i 74 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22
de febrer. 
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16.

17.

18.

Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm.
59 per la supressió del PMU 13 Ctra. Barcelona i delimitació dels Polígons
d'Actuació Urbanística PAU 116 (C/ Barcelona - Avellaneda - Clínica) i PAU 117
(C/ Barcelona - nord), de conformitat amb el que disposa l'article 96 en relació
amb l'article 85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 febrer.

Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i en la premsa local. 

Quart.- Sol·licitar els corresponents informes als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials, de conformitat amb el que disposa l'article 85.5 del
DL 1/2010, de 3 d'agost, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
en aquest cas a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i a la
Direcció General d'Aviació Civil, ambdós del Ministeri de Foment; i a l'Oficina
Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona (OTAA), del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Desestimar les al·legacions presentades i aprovar provisionalment el Pla Especial
Urbanístic per a la regulació dels usos de restauració (bars, bars-restaurants,
restaurants) a dues zones de la ciutat.

Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se'n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions
que s'imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern,
derivades de l'organització i execució del citat procés democràtic.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Primer.- Que l'Ajuntament de Girona es declari "ciutat lliure de prejudicis i rumors
vers la diversitat cultural".  

Segon.- Que l'Ajuntament de Girona es comprometi a actuar per fer front als
rumors negatius i prejudicis enfront la diversitat al municipi.

Tercer.- Que els membres de la corporació local es comprometin a no difondre ni
utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips de manera partidista en els seus
discursos o campanyes. 

Quart.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la FMC i l'ACM.

Tercer.- Organitzar una audiència pública durant el primer semestre del 2015 per
sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de l'aigua a la ciutat, en
què intervinguin persones i col·lectius especialitzats, així com els agents
actualment vinculats a la gestió del servei;

Quart.- Transmetre aquest acord als ajuntaments de Salt i Sarrià de Ter, a
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20.

21.

l'empresa AGISSA, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a CONGIAC i a la plataforma
Aigua és Vida, i fer-ne difusió als principals mitjans de comunicació locals.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de suport a la ILP sobre mesures
urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa.

Primer.- Que l'ajuntament de Girona habiliti una taula de negociació trilateral entre
sindicats, empreses i el propi ajuntament, convocable per qualsevol de les parts
quan hi hagi conflictes laborals en les contractacions depenents del consistori.

Segon.- Estudiar un conveni de col·laboració amb el departament de treball de la
Generalitat per tal de realitzar inspeccions periòdiques de les condicions laborals
d'aquests contractes municipals.

Primer.-  Reprovar la consellera d'ensenyament, Sra. Irene Rigau, per l'actitud
continuada i pel que fa al menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc
competencial de la LEC i els acords signats amb les entitats municipalistes pel
sosteniment de les escoles bressol.

Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el
Pressupost del departament d'Ensenyament per l'any 2015 una partida específica
i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles
bressols de titularitat municipal tal i com estipula la Llei d'Educació de Catalunya
d'acord amb les competències exclusives atribuïdes a la Generalitat de Catalunya
en educació infantil en l'Estatut de Catalunya, tot garantint la participació acordada
per la Generalitat i la representació del món local (ACM i FMC),  recuperant com a
mínim el finançament del 2010.

Tercer.- Demanar al Departament d'Ensenyament el compliment dels acords
signats amb les entitats municipalistes pel finançament de les escoles bressols de
titularitat municipal incomplerts des de l'any 2011.

Quart.- Demanar al Departament d'Ensenyament el pagament de les quantitats ja
justificades i acceptades, relatives al finançament de les escoles bressols de
titularitat municipal.

Cinquè.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Departament d'Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya,  al Consell
Municipal d'educació i a totes les AMPA de les escoles bressols municipals de la
ciutat.
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S'ha desestimat la proposta següent:19.

Girona, 17 de desembre de 2014                 

La secretària general

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 12 folis, és
testimoni fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
dia quinze de desembre de dos mil catorze.
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M. Glòria Gou Clavera


