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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9 DE MARÇ
DE 2015.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Sentència núm. 288, de 21 de novembre de 2014.

Sentència núm. 4, de 13 de gener de 2015.

Sentència núm.7, de 15 de gener de 2015.

Sentència núm. 52, de 12 de febrer de 2015.

Sentència núm. 30, de 12 de febrer de 2015.

Sentència núm. 54, de 12 de febrer de 2015.

Sentència núm. 38, de 16 de febrer de 2015.

Sentència núm. 154, de 26 de febrer de 2015.

Sentència núm. 43, de 26 de febrer de 2015.

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora
Karina Torralbo Van Pelt, assessora del grup municipal del PP, amb la categoria
de tècnica de grau mitjà,  amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, i una
retribució íntegra mensual de 1.759,14 euros i amb efectes del dia 9 de febrer de
2015.

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 corporació.

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

Resolució 2015000052

Resolució 2015000053

Resolució 2015000054

Resolució 2015000055

Resolució 2015000056

Resolució 2015000057

Resolució 2015000058

Resolució 2015000059

Resolució 2015000060

Resolució 2015000061

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE

1.

Decret de l'Alcaldia de data 13 de febrer de 2015 relatiu a nomenament
personal eventual de confiança i assessorament especial.

Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2015 relatiu a
aprovar el "Reglament de funcionament del Comitè de Seguretat i Salut
(CSS) de l'Ajuntament".

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

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

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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1.- Aprovar el "Reglament de funcionament del CSS de l'Ajuntament de Girona",
que s'adjunta a la proposta.

2.-Informar de l'aprovació d'aquest document al primer Ple Municipal que es
celebri desprès de la data d'aprovació per la JGL.

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2014 de l'Organisme
Autònom Patronat Call de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i
posant de manifest  el resultat següent :

A. ) Magnituds pressupostàries :

Respecte al pressupost de despeses :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial de despeses : 410.412,50
- Modificacions de despeses : 116.432,99
- Pressupost definitiu de despeses : 526.845,49
- Despeses autoritzades : 495.801,56
- Despeses compromeses : 453.853,09
- Obligacions reconegudes : 453.853,09
- Pagaments líquids realitzats : 442.083,73
- Pendents pagament : 11.769,36

2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 33.550,20
- Pagaments realitzats : 33.550,20
- Pendent pagament final exercici : 0,00 

Respecte al pressupost d'ingressos :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial d'ingressos : 410.412,50
- Modificacions d'ingressos : 116.432,99
- Pressupost definitiu d'ingressos : 526.845,49
- Drets reconeguts nets : 474.958,13
- Recaptació neta : 417.196,31
- Drets pendents cobrament : 57.761,82

2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 84.633,90
- Rectificacions drets reconeguts : - 176,00
- Recaptació : 47.211,90
- Pendent cobrament final exercici : 37.246,00

B. ) Resultats execució pressupostària :

- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 40.481,85
- Resultat pressupostari de l'exercici: 21.105,04

Resolució 2015000062

Decret de l'Alcaldia de data 24 de febrer de 2015 relatiu a liquidació
pressupost Organisme Autònom Patronat Call de Girona corresponent a
l'exercici 2014

*
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- Romanent de crèdit: 72.992,40
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2015: 41.948,47
- Romanent de tresoreria:
* Romanent de tresoreria total: 95.376,06
* Dotació provisió dubtós cobrament: 0,00
* Romanent per a despeses generals: 10.627,59, després de la incorporació dels
romanents detallats a l'apartat anterior i el romanent que es considera afectat
segons resolució de presidència

C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 :

- Capacitat de finançament :

Ingressos no financers : 474.958,13
Despesa no financera : 453.853,09
Ajustos segons SEC : - 5.761,82 ( pendent de cobrament cap 3 )
Capacitat de finançament/necessitat de finançament : 15.343,22

- Regla de la despesa :

Liquidació exercici 2013 :
Despesa no financera : 441.635,63
Despesa no financera no computable : - 91.295,48 ( subvencions rebudes )
Ajustos segons SEC : 0,00 
Pagaments per transferències internes : 0,00
Despesa computable 2013 : 350.340,15

Liquidació exercici 2014 :
Despesa no financera : 453.853,09
Despesa no financera no computable :  - 52.000,00 ( subvencions rebudes )
Ajustos segons SEC 2013 : 0,00
Pagaments per transferències internes : 0,00
Despesa computable 2014 : 401.853,09
Taxa de variació despesa computable 2012/2013: 14.70 %

L'incompliment del principi exposat ve motivat per l'execució durant l'exercici 2014
de romanents compromesos d'exercicis anteriors, per import 19.394,81 € i la
reducció de les transferències rebudes per import 39.295,48. Extrapolant aquest
efecte, la despesa no financera computable de l'exercici 2014 hauria suposat
343.162,80, quantia inferior a la base de despesa 2014 sobre taxa de referència
del creixement del PIB per a 2014 ( 1.5% ).

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2014 de l'Organisme
Autònom d'Educació Musical de Girona en base als antecedents obrants a
l'expedient i posant de manifest  el resultat següent :

A. ) Magnituds pressupostàries :

Respecte al pressupost de despeses :

Resolució 2015000063

Decret de l'Alcaldia de data 24 de febrer de 2015 relatiu a liquidació
pressupost Organisme Autònom d'Educació Musical corresponent a
l'exercici 2014

*



-4-

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial de despeses : 725.220,00
- Modificacions de despeses : 64.520,57
- Pressupost definitiu de despeses : 789.740,57
- Despeses autoritzades : 784.251,63
- Despeses compromeses : 780.298,61
- Obligacions reconegudes : 779.098,47
- Pagaments líquids realitzats : 750.634,18
- Pendents pagament : 28.464,29

2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 1.899,51
- Pagaments realitzats : 1.899,51
- Pendent pagament final exercici : 0,00 

Respecte al pressupost d'ingressos :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial d'ingressos : 725.220,00
- Modificacions d'ingressos : 64.520,57
- Pressupost definitiu d'ingressos : 789.740,57
- Drets reconeguts nets : 698.466,76
- Recaptació neta : 696.906,76
- Drets pendents cobrament : 1.560,00

2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 122.647,42
- Recaptació : 28.336,25
- Pendent cobrament final exercici : 94.311,17

B. ) Resultats execució pressupostària :

- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: -64.942,96
- Resultat pressupostari de l'exercici: -80.631,71
- Romanent de crèdit: 10.642,10
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2015: 5.153,16
- Romanent de tresoreria:
* Romanent de tresoreria total: 38.412,57
* Dotació provisió dubtós cobrament: 0,00
* Romanent per a despeses generals: 33.256,44, després de la incorporació dels
romanents detallats a l'apartat anterior

C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 :

- Capacitat de finançament :

Ingressos no financers : 674.077,22
Despesa no financera : 754.708,93
Ajustos segons SEC : - 1.560,00 ( pendent de cobrament cap 3 )
Capacitat de finançament/necessitat de finançament : - 82.191,71

Aquesta necessitat de finançament ve motivada per la no execució dels ingressos
previstos en pressupost derivats de l'aportació de la Comunitat Autònoma i dels
usuaris del servei, per import 50.400,00 € i 20.063,14 respectivament, i la despesa
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executada de romanents compromesos d'exercicis anteriors d'import 20.841,91 €.

- Regla de la despesa :

Liquidació exercici 2013 :
Despesa no financera : 741.095,02
Despesa no financera no computable : 0,00 
Ajustos segons SEC : 0,00 
Pagaments per transferències internes : 0,00
Despesa computable 2013 : 741.095,02

Liquidació exercici 2014 :
Despesa no financera : 754.708,93
Despesa no financera no computable :  0,00 
Ajustos segons SEC 2013 : 0,00
Pagaments per transferències internes : 0,00
Despesa computable 2014 : 754.708,93
Taxa de variació despesa computable 2012/2013: 1.84 %

L'incompliment del principi exposat ve motivat per l'execució durant l'exercici 2014
de romanents compromesos d'exercicis anteriors, per import 20.841,91.
Extrapolant aquest efecte, la despesa no financera computable de l'exercici 2014
hauria suposat 733.867,02, quantia inferior a l'executada durant 2013.

- Sostenibilitat financera :

El préstec rebut es correspon a la bestreta concedida per l'Administració General
de l'Entitat Local d'import 24.389,54 € per a necessitats de tresoreria i avalada per
l'aportació pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya degudament
reconeguda per import 94.070,00€ corresponent a l'exercici 2012.

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2014 de l'Ajuntament
de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i posant de manifest  el
resultat següent :

A. ) Magnituds pressupostàries :

Respecte al pressupost de despeses :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial de despeses : 101.285.090,00
- Modificacions de despeses : 45.493.776,03
- Pressupost definitiu de despeses : 146.778.866,03
- Despeses autoritzades : 139.055.335,34
- Despeses compromeses : 128.234.621,95
- Obligacions reconegudes : 116.020.118,57
- Pagaments líquids realitzats : 111.026.033,15
- Pendents pagament : 4.994.085,42

2. Exercicis tancats : 

Resolució 2015000064

Decret de l'Alcaldia de data 4 de març de 2015 relatiu a liquidació pressupost
exercici 2014 Ajuntament de Girona

*
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- Pendent pagament d'exercicis anteriors : 6.849.374,73
- Pagaments realitzats : 6.786.956,25
- Pendent pagament final exercici : 62.418,48

Respecte al pressupost d'ingressos :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial d'ingressos : 101.285.090,00
- Modificacions d'ingressos : 45.493.776,03
- Pressupost definitiu d'ingressos : 146.778.866,03
- Drets reconeguts nets : 117.444.700,21
- Recaptació neta : 100.931.107,49
- Drets pendents cobrament : 16.513.592,72

2. Exercicis tancats : 
- Drets reconeguts nets d'exercicis anteriors : 47.545.875,15
- Recaptació : 16.643.560,23
- Pendent cobrament final exercici : 30.902.314,92

B. ) Resultats execució pressupostària :

- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 15.773.638,09
- Resultat pressupostari de l'exercici: 1.424.581,64
- Romanent de crèdit: 30.758.747,46
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2015: 28.643.259,51
- Romanent de tresoreria:
* Romanent de tresoreria total: 47.153.045,37
* Dotació provisió dubtós cobrament: 18.317.330,15
* Romanent per a despeses generals: , després de la incorporació dels romanents
detallats a l'apartat anterior : 192.455,71

Per a la dotació de la  provisió per dubtós cobrament del total pendent a 31 de
desembre s'apliquen els criteris recomanats per la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en funció de
l'antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el procediment de
recaptació tributària i d'acord els percentatges mínims que figuren als informes
20/2014 i 21/2014 de la Sindicatura de Comptes. 

C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 :

- Capacitat de finançament :

Ingressos no financers : 111.927.672,21
Despesa no financera : 109.388.307,70
Ajustos segons SEC : - 2.040.375,31
Capacitat de finançament/necessitat de finançament : 498.989,20

- Regla de la despesa :

Liquidació exercici 2013 :
Despesa no financera : 98.395.356,53
Despesa no financera no computable : -11.699.534,28 
Ajustos segons SEC : 0,00 
Pagaments per transferències internes : -608.821,68
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*

*

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Despesa computable 2013 : 86.087.000,57

Liquidació exercici 2014 :
Despesa no financera : 109.388.307,70
Despesa no financera no computable :  -13.160.511,78 
Ajustos segons SEC 2013 : 0,00
Pagaments per transferències internes : - 596.073,77
Despesa computable 2014 : 95.631.722,15
Taxa de variació despesa computable 2012/2013: 9.76 %

Decret de designació de representants de la corporació a la societat TRARGISA.

Declaració d'obres d'especial interés o utilitat municipal

Aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic
de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM).

Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2015

Aprovar denominació d'espai públic

Aprovar inicialment, per segona vegada, la modificació puntual del Text refós del
PGOU de Girona 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).

Acceptar els encàrrecs dels Ajuntaments de Salt, Fornells de la Selva, Vilablareix i
Sarrià de Ter, i aprovar inicialment la proposta de delimitació de la Trama Urbana
Supramunicipal, referida als municipis de Girona, Salt, Fornells de la Selva,
Vilablareix i Sarrià de Ter.

Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de les plaques
identificatives de les obres ordinàries, menors i les subjectes al règim de
comunicació.

Iniciar els expedients de modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona
núm. 18, d'incorporació de finques incloses en el PE Catàleg, i de modificació del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni, incorporació d'edificis i elements
arquitectònics, amb la finalitat de procedir a la descatalogació dels elements
arquitectònics de l'edifici anomenat Garatge Forné.

Acceptar la invitació de la Fundació Campus Arnau d'Escala per incorporar

Resolució 2015000065

Resolució 2015000066

Resolució 2015000067

Resolució 2015000068

Resolució 2015000069

Resolució 2015000070

Resolució 2015000071

Resolució 2015000072

Resolució 2015000073

Resolució 2015000074

4. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
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13.

15.

l'Ajuntament de Girona com a patró electiu d'aquesta Fundació.

Moció que presenten les entitats Mesa d'Entitats per la Participació i Justícia i Pau
de Girona per demanar suport institucional d'assessorament davant la modificació
de la Llei d'Impostos de Societats per a Entitats Ciutadanes.

Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la modificació de la Llei
27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre del
partit dels Socialistes de Catalunya a Girona.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per l'accessibilitat de totes les
persones al Barri Vell.

Moció que presenta el grup municipal del PSC per l'ocupació.

Moció que presenten els regidors no adscrits Pia Bosch Codolà, Xavier Amores
Bravo, Àngel Quintana Morraja, Amèlia Barbero Rivera i Joaquim Bonaventura
Ayats per demanar la posada en marxa de la nova estació d'autobusos de Girona.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per demanar que es realitzin
sessions plenàries o de debat municipal itinerants als barris.

Resolució 2015000075

Resolució 2015000076

Resolució 2015000077

Resolució 2015000078

Resolució 2015000079

Resolució 2015000080

Resolució 2015000081

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

S'ha desestimat la proposta següent:

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

S'ha desestimat la proposta següent:

14.

16.

17.

18.

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS

Girona, 10 de març de 2015                 

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 nou
de març de dos mil quinze.


