PLE DE LA CORPORACIÓ
ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13
D'OCTUBRE DE 2014.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE 8 I 26 DE SETEMBRE DE 2014.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
*

Sentència núm. 9, de 15 de juliol de 2014.
Resolució 2014000199

*

Sentència núm. 353, de 21 de juliol de 2014.
Resolució 2014000200

*

Sentència núm. 357, de 23 de juliol de 2014.
Resolució 2014000201

*

Sentència núm. 482, d'1 de setembre de 2014.
Resolució 2014000202

*

Sentència núm. 180, de 12 de setembre de 2014.
Resolució 2014000203

*

Sentència núm 261, de 17 de setembre de 2014.
Resolució 2014000204

*

Donar compte al Ple municipal del resultat definitiu del control financer i d'eficàcia
realitzat per EFIAL, SA, de la societat d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA,
corresponent a l'exercici 2012, que es va donar compta a la Junta de Govern
Local en la sessió celebrada en data 12 de setembre de 2014.
Resolució 2014000205

*

Donar compte al Ple del número de personal eventual.
Resolució 2014000206

* Decret de l'Alcaldia de data 13 d'agost de 2014 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb la
"Fundació Mas Xirgu".
Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels
serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona,
corresponent al bloc 4, adjudicat a la "FUNDACIÓ MAS XIRGU", NIF núm. G55121909:

- Dipòsit municipal de vehicles: alta del servei, a partir del dia 18 d'agost de 2014,
amb 2 hores de netejadora diürna els dilluns, dimecres i divendres i 1 hora
d'especialista al mes per a la neteja de vidres i persianes, amb un import mensual
de 450,48€ i 12 mesos de servei. La valoració del servei des del dia 18 d'agost de
2014 i fins el 30 de juny de 2015 (10 mesos i 14 dies) seria de quatre mil set-cents
vuit euros amb vint-i-quatre cèntims (4.708,24€), dels quals 3.891,11€
corresponen a la base imposable i 817,13 € a l'IVA calculat al 21%. (5.271,72 €
anuals) (203,44 € el mes d'agost).
El cost corresponent al servei pel període 18 d'agost a 31 de desembre de 2014 (4
mesos i 14 dies) és de dos mil cinc euros amb trenta-sis cèntims (2.005,36 €) dels
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quals 1.657,32 € corresponen a la base imposable i 348,04 € al tipus d'IVA (21%).
Amb càrrec a la partida 2014 210 13300 22712 del vigent pressupost municipal.
La resta de 2.702,88€ (6 mesos) amb càrrec al pressupost de 2015.
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que paer a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Segon.- Ampliar la garantia definitiva per un import de 217,84€, que correspon al
5% del preu total anual de l'ampliació, IVA exclòs. Amb el següent detall:
- Dipòsit municipal de vehicles: 4.356,79€ anuals, IVA exclòs (5% = 217,84 €).
Tercer.- Requerir a l'adjudicatària per tal que dins el termini de 10 dies hàbils, a
comptar de la recepció de la notificació, comparegui a l'Ajuntament a formalitzar la
modificació del contracte.
Quart.- 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 per l'enginyer de
mobilitat, de data 6 d'agost de 2014 i l'informe emès per "Cias Com 2000, S.L.",
de data 25 de juliol de 2014 i que, alhora, mereixen la seva aprovació.
Resolució 2014000207

* Decret de l'Alcaldia de data 22 d'agost de 2014 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:

- Casals d'estiu a les escoles bressol municipals: aprovació de 812 realitzades al
mes de juliol de 2014. D'acord amb l'informe emès per Cias Com en data 19
d'agost de 2014, es descomptaran 109,47 hores de la borsa d'hores
corresponents al quatrimestre març-juny 2013, quedant per tant les hores a
facturar en 702,53, per un import total d'onze mil tres-cents vuitanta euros amb
noranta-vuit cèntims (11.380,98 €), dels quals 9.405,77€ corresponen a la base
imposable i 1.975,21€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2014 500
32100 22700 Neteja escoles del pressupost municipal.

- Casals d'estiu a les escoles: aprovació de 354 hores, corresponents a la
diferència entre les hores previstes (1.600) i les realment realitzades (1.954) els
mesos de juliol i agost de 2014, amb un import de cinc mil set-cents quaranta
euros amb seixanta-nou cèntims (5.740,69 €), dels quals 4.744,37€ corresponen
a la base imposable i 996,32€ a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 354 hores queden
compensades amb la borsa d'hores corresponents al quatrimestre març-juny
2013.
Resolució 2014000208
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* Decret de l'Alcaldia de data 26 de setembre de 2014 relatiu a pròrroga del
termini d'execució de les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla
Acceptar la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres
d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla presentada per l'empresa UTE: FCC
CONSTRUCCION, SA-DRAGADOS, SA-COPISA-TECSA, amb NIF U86876968,
establint com a data de finalització de les mateixes el dia 3 de gener de 2015.
Resolució 2014000209

* Decret de l'Alcaldia de data 22 de setembre de 2014 relatiu a nomenament de
Olga Felip Tarragó com a personal eventual de confiança o assessorament
especial.
Nomenar a la senyora Olga Felip Tarragó amb NIF 40.327.685Z per ocupar el lloc
de treball de cap d'Educació i Esports, integrat en el grup A, subgrup A1, amb
nivell CD 28 i amb la consideració de personal eventual de confiança i
assessorament especial, amb efectes del dia 15 de setembre de 2014, d'acord
amb el que disposen l'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article 53.1.i) del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol.
D'acord amb el que disposa l'article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril
s'estableix que la jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions
íntegres en còmput anual seran de cinquanta-tres mil sis-cents noranta-quatre
euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98€).
El nomenament eventual comportarà a més, cobrir les funcions de Direcció de
l'Organisme Autònom d'Educació Musical de Girona que gestiona l'Escola
Municipal de Música.
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 l'Ajuntament de Girona.
Del present acord se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri."
Resolució 2014000210

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
4. Adherir-se a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA)
Resolució 2014000211

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
5. Sol·liciar l'ampliació del termini de reintegrament PIE exercicis 2008 i 2009
Resolució 2014000212

6. Aprovar la transferència de crèdit entre partides del pressupost 2014
Resolució 2014000213

7. Aprovar el protocol de contractació responsable.
Resolució 2014000214

8. Adjudicar la contractació dels serveis postals.
Resolució 2014000215

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA
9. Inici del tràmit de modificació del contracte de servei públic de recollida de residus
i neteja viària de la ciutat de Girona
Resolució 2014000216
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10. Modificar el recorregut de la línia d'autobusos L11.
Resolució 2014000217

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
11. Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona
núm. 60 eliminació de la UA 25 Tomàs Mieres 3.
Resolució 2014000218

MOCIONS
12. Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.
Moció que presenta el regidor no adscrit Sr. Palomares referent a demanar i exigir
la immedita dimissió del president del Govern Espanyol Sr. Mariano Rajoy.
Resolució 2014000219

13. Moció que presenta el grup municipal del PSC per reclamar les inversions de
l'Estat a Girona.
Resolució 2014000220

14. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA sobre el dret de remuneració als
autors pels prèstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques.
Resolució 2014000221

15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP i el regidor no adscrit Sr.
Bonaventura perquè els ciutadans no hagin d'assumir la indemnització pel
cessament del projecte Castor.
Resolució 2014000222

PROPOSICIONS URGENTS
16. Manifest de preocupació i indignació per la inundació del túnel i l'aturada del servei
ferroviari d'alta velocitat de Girona.
Resolució 2014000223

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
d'octubre de dos mil catorze.
Girona, 15 d'octubre de 2014
La secretària general

M. Glòria Gou Clavera
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