PLE DE LA CORPORACIÓ
ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13 DE GENER
DE 2014.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS, DE DATES 9 I 16
DE DESEMBRE DE 2013.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
*

Sentència núm. 323, de 5 de desembre de 2013.
Resolució 2014000001

*

Sentència núm. 367, de 9 de desembre de 2013.
Resolució 2014000002

*

Sentència núm. 214, de 16 de desembre de 2013.
Resolució 2014000003

*

Sentència núm. 332, de 17 de desembre de 2013.
Resolució 2014000004

*

Sentència núm. 334, de 17 de desembre de 2013.
Resolució 2014000005

*

Sentència núm. 376, de 17 de desembre de 2013.
Resolució 2014000006

*

Sentència núm. 382, de 18 de desembre de 2013.
Resolució 2014000007

* Decret de l'Alcaldia de data 28 de novembre de 2013 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb
l'empresa "Eulen. SA.".
Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels
serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona,
corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF
núm. A-28517308:

- Centre Cívic Santa Eugènia: ampliació del servei, a partir del dia 16 de setembre
de 2013, amb 2 hores setmanals de netejadora, amb un import mensual de
128,86€. La valoració del servei des del dia 16 de setembre de 2013 i fins el 30 de
juny de 2014 (9,5 mesos) seria de mil dos-cents vint-i-quatre euros amb disset
cèntims (1.224,17€), dels quals 1.011,71€ corresponen a la base imposable i
212,46 € a l'IVA calculat al 21%. (1.546,37 € anuals) (64,43 € el mes de
setembre). Amb càrrec a la partida 2013 510 23000 22700 Neteja equipaments
serveis socials del vigent pressupost municipal.

- Ajuntament Edifici consistorial: ampliació del servei amb el nou menjador dels
treballadors municipals, a partir del dia 25 de novembre de 2013, amb 2,5 hores
setmanals de netejadora, distribuïdes en 0,5 hores de neteja diària, de dilluns a
divendres, que inclou la neteja dels diferents electrodomèstics (nevera i
microones) i la resta de mobiliari diàriament, amb un import mensual de 174,62€.
La valoració del servei des del dia 25 de novembre de 2013 i fins el 30 de juny de
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2014 (7 mesos i 6 dies) seria de mil dos-cents cinquanta-set euros amb vint-i-sis
cèntims (1.257,26€), dels quals 1.039,06€ corresponen a la base imposable i
218,20 € a l'IVA calculat al 21%. (2.095,40 € anuals) (34,92 € el mes de
novembre). Amb càrrec a la partida 2013 414 92000 22700 del pressupost
municipal.

- Traspàs d'hores de neteja de l'Escola Bressol Baldufa a l'Escola Bressol Cavall
Fort: traslladar 30 minuts diaris de dilluns a divendres a partir del dia 23 de
setembre de 2013. Aquest increment de 2,50 hores setmanals aniran destinades a
la neteja de les escales exteriors d'accés a l'edifici, el pati i els accessos a l'escola.
La reducció d'hores de l'escola bressol Baldufa ve donada perquè l'empresa
adjudicatària de la cuina es farà càrrec de la neteja de manteniment del menjador
els migdies. També es veu afecfada la bossa d'hores destinada a la neteja a fons
d'estiu: s'incrementen 4 hores a l'escola bressol Cavall Fort i se li resten a l'escola
bressol Baldufa. Per tant, a partir del mes d'octubre de 2013 l'import quedaria com
segueix:
Escola bressol Cavall Fort: Import mensual: 2.259,63€. Import anual: 27.115,56.
Hores de neteja a fons d'estiu: 51 hores.
Escola bressol Baldufa: Import mensual: 3.355,67€. Import anual: 40.268,04€.
Hores de neteja a fons d'estiu: 75 hores.

- Escola Bressol Cavall Fort: ampliació del servei dels dies 10 al 20 de setembre
de 2013, ambdós inclosos, amb 2,5 hores setmanals de netejadora, distribuïdes
en 0,50 hores diàries, amb un import total de seixanta-quatre euros amb vuitanta
cèntims (64,80 €), dels quals 53,55€ corresponen a la base imposable i 11,25€ a
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2013 500 32100 22700 Neteja
escoles del vigent pressupost municipal.

- Pavelló de Santa Eugènia: aprovació de tasques extraordinàries de neteja els
següents dies: Setembre 2013: 6, 13, 20 i 27; Octubre 2013: 4, 11, 18 i 25;
Novembre 2013: 1, 8, 15, 22 i 29; Desembre 2013: 6, 13, 20 i 27; Gener 2014: 3,
10, 17, 24 i 31; Febrer 2014: 7, 14, 21 i 28; Març 2014 : 7, 14, 21 i 28; Abril 2014:
4, 11, 18 i 25; i Maig 2014: 2, 9, 16, 23 i 30; amb motiu de la utilització dels
lavabos i la pista per part de la comunitat musulmana per a la realització d'un acte
religiós de pregària. Les hores a realitzar de setembre a desembre de 2013 serien
17 hores, a un preu / hora de 16,18 €, IVA inclòs, i també inclosa la revisió de lPC,
amb un import de 275,06 €, IVA inclòs. Les hores a realitzar de gener a maig de
2014 serien 26 hores, a un preu / hora de 16,18€, IVA inclòs, i també inclosa la
revisió de l'IPC, amb un import de 420,68 €, IVA inclòs. L'import total, pel període
de setembre 2013 i fins el mes de maig de 2014 seria de sis-cents noranta-cinc
euros amb setanta-quatre cèntims (695,74 €), dels quals 574,99€ corresponen a
la base imposable i 120,75€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2013
501 34200 22700 Neteja equipaments esports del pressupost municipal.
Resolució 2014000008

* Decret de l'Alcaldia de data 16 de desembre de 2013 relatiu a aprovació
definitiva pressupost general exercici 2014
1r.- No admetre els escrits presentats pel grup municipal socialista i ICV- EiA com
a reclamacions a l'acord d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'any
2014, per quant no es fonamenten en cap dels motius taxats que determina l'art.
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170.2 del RDL 2/2004, i donar-ne coneixement al Ple Municipal en la propera
sessió que es celebri previ informe a la comissió informativa d'Hisenda dels
antecedents exposats.
2n.-Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici 2014
integrat pel Pressupost municipal, així com el de la societat "Iniciatives i Projectes
Municipals SA" i els dels organismes autònoms "Patronat Call de Girona" i
"Organisme Autònom d'Educació Musical"
3r.- Procedir a:
a) Ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, resumit per
capítols de cadascun dels pressupostos que l'integren, en compliment del previst
a l'art. 169.3 del RDL 2/2004. Igual publicació s'efectuarà en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i a l'oficina d'informació d'atenció al ciutadà.
b) Remetre una còpia del mateix a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de
Catalunya, de conformitat al previst a l'art. 169.4 R.D.L. 2/2004.

Resolució 2014000009

4. CONVALIDACIONS
*

Convalidació del Decret de l'Alcaldia de 9/1/2013 pel qual s'acorda presentar
recurs contra la resolució GRI/2715/2013 de la Generalitat de Catalunya
Resolució 2014000010

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
5. Aprovar el Plec de Condicions econòmiques, administratives, tècniques i
facultatives particulars que han de regir la concessió demanial per a l'explotació
d'una planta de triatge de paper i cartró sobre una finca municipal de 3.170 m2.
Resolució 2014000011

6. Aprovació de preus contradictoris i pressupost final de les obres generals
corresponents a la urbanització del Pla Parcial del Pla de Baix de Domeny.
Resolució 2014000012

7. Adjudicació de les obres d'urbanització de la Plaça Mare de Déu de Montserrat
(subfase 1 de la fase 2 de les obres de restitució de l'àmbit afectat per les obres
del TAV a la zona de la plaça d'Europa / Parc Central).
Resolució 2014000013

8. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2013
Resolució 2014000014

MOCIONS
9. S'ha desestimat la proposta següent:
Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor d'una consulta pactada
entre els governs de la Generalitat i de l'Estat.
Resolució 2014000015

10. Moció que presenten conjuntament els grups municipals de la CUP, ICV-EUiA i el
regidor no adscrit, per la sanció dels immobles permanentment desocupats
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Resolució 2014000016

11. Moció que presenta el grup municipal de la CUP en contra de la reforma de la Llei
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de l'avortament.
Resolució 2014000017

12. Moció que presenten els grups municipals de CiU, ICV-EUiA, CUP i el regidor no
adscrit donant suport a l'acord per la consulta per decidir el futur polític de
Catalunya.
Resolució 2014000018

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 tretze
de gener de dos mil catorze.
Girona, 14 de gener de 2014
La secretària general

M. Glòria Gou Clavera
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