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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13 DE MAIG
DE 2013.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Sentència núm. 347, de 21 de març de 2013.

Sentència núm. 370, de 28 de març de 2013.

Sentència núm. 119, de 28 de març de 2013.

Sentència núm. 109, de 3 d'abril de 2013.

Sentència núm. 258, d'11 d'abril de 2013.

Sentència núm. 114, de 15 d'abril de 2013.

Sentència núm. 128, de 15 d'abril de 2013.

Sentència núm. 71, de 16 d'abril de 2013.

Sentència núm. 276, de 18 d'abril de 2013.

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 PPC als següents
components:

Titular: Concepció Veray Cama
Suplent: Cuca Mascort Boixeda

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

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

Resolució 2013000121

Resolució 2013000122

Resolució 2013000123

Resolució 2013000124

Resolució 2013000125

Resolució 2013000126

Resolució 2013000127

Resolució 2013000128

Resolució 2013000129

Resolució 2013000130

2. ASSABENTATS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 8 de maig de 2013 referent a la modificació de la
composició de la mesa de contractació.

Decret de l'Alcaldia de data 4 d'abril de 2013 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb
l'empresa "Eulen. SA.". Import: 3.867,44€. Reducció: 564,43€.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, DE DATES 26
DE MARÇ I 8 D'ABRIL D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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núm. A-28517308:

- Antiga biblioteca Salvador Allende: a partir del dia 1 de gener de 2013 aquest
espai té un ús nou i ha passat a ser gestionat per Serveis Socials. 

- Servei Municipal d'Ocupació: ampliació del servei degut a l'increment de
superfícies a netejar amb un aula i un despatx, a partir del dia 4 de març de 2013,
amb 1,25 hores setmanals de netejadora, distribuïdes en 0,25 hores setmanals de
dilluns a divendres, amb un import mensual de 85,77€. La valoració del servei des
del dia 4 de març i fins el 30 de juny de 2013 (3 mesos i 28 dies) seria de tres-
cents trenta-sis euros amb setze cèntims (336,16€), dels quals 277,82€
corresponen a la base imposable i 58,30 € a l'IVA calculat al 21%. (1.029,20 €
anuals) (78,85 € el mes de març). Amb càrrec a la partida 2013 311 24100 22610
Cofinançament programes ocupacionals del vigent pressupost municipal.

- Vivers municipals: ampliació del servei degut a la utilització de nous espais
durant el període de 11 de març i fins el 21 de juny de 2013, amb 2,50 hores
setmanals de netejadora, distribuïdes en 0,50 hores diàries per 5 dies a la
setmana. Aquest increment d'hores per l'esmentat període suposa un increment
de cinc-cents noranta-set euros amb seixanta-quatre cèntims (597,64 €), dels
quals 493,92 corresponen a la base imposable i 103,72 € a l'IVA calculat al 21%,
amb el següent detall: març: 116,21€, abril: 174,31€, maig: 182,61€ i juny:
124,51€. Amb càrrec a la partida 2013 311 24100 22610 Cofinançament
programes ocupacionals del vigent pressupost municipal.

-  Escola de Música Moderna: Deixar d'efectuar el servei de neteja durant la
primera quinzena de setembre, atès que no s'efectua cap activitat. L'import a
donar de baixa seria de la quantitat anual de cent quaranta-nou euros amb
quaranta cèntims (149,40 €), dels quals 123,47€ corresponen a la base imposable
i 25,93€ a l'IVA calculat al 21%, quedant un import anual de 3.823,59 €, i un
import mensual a partir de gener de 2013 de 318,63€.   

- Emissora de ràdio: donar de baixa el servei de neteja de manteniment, a partir
del dia 1 de gener de 2013, donada la finalització de la seva activitat. L'import a
donar de baixa i que correspon al període de 1 de gener i fins el 30 de juny de
2013 seria de quatre-cents quinze euros amb tres cèntims (415,03€), dels quals
343€ corresponen a la base imposable i 72,03€ a l'IVA calculat al 21%. (830,06 €
anuals)

- Pavelló de Santa Eugènia: aprovació de tasques extraordinàries de neteja els
següents dies: Febrer 2013: 1, 8, 15 i 22. Març 2013: 1, 8, 15 i 22. Abril 2013:
5,12, 19 i 26. Maig 2013: 3, 10, 17, 24 i 31; 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, amb un total de 17 hores de netejadora, per un import total de dos-
cents setanta euros amb vint-i-nou cèntims (270,29 €), dels quals 223,38€
corresponen a la base imposable i 46,91€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
partida 2013 501 342 22700 del pressupost municipal.

Resolució 2013000131
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Adscriure amb caràcter temporal el Sr. Joaquim Oliva Sala a la Comissió Jurídica
Assessora, per assumir funcions d'assistència i col·laboració de conformitat amb
l'article 5 de les seves Normes de funcionament.

Els efectes d'aquesta assignació seran des del dia 08 d'abril de 2013 i  mentres es
consideri necessari pel servei i, com a màxim, mentre es mantingui la vigència del
seu nomenament com a personal eventual de confiança i assessorament especial
en virtut del Decret d'Alcaldia de data 11 de juliol de 2011, per tant, es produirà el
cessament automàtic quan es produeixi el de l'autoritat que el va nomenar.

Donar compte d'aquest Decret d'Alcaldia a la primera sessió plenària que tingui
lloc.

Adherir-se l'Ajuntament de Girona a la declaració del Consell Català del Moviment
Europeu 'Declaració del Dia d'Europa 2013', en els termes que figuren en el
document annex a aquesta resolució.

D'aquesta resolució se'n donarà coneixement al Ple de l'Ajuntament de Girona.

Primer: Designar com a portaveu i suplent de portaveu del grup municipal del PPC
a:

Portaveu: Concepció Veray Cama
Suplent portaveu: Cuca Mascort Boixeda

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

Tercer: Donar compte del present Decret de l'Alcaldia en la propera sessió
plenària que se celebri.

Primer: Modificar la composició de la comissió informativa  en el sentit de:

- Substituir el senyor Carlos Palomares Safarres a la Comissió Infomativa en que
hi participi en representació del grup municipal del PPC i nomenar-lo membre
titular, com a regidor no adscrit, a totes les comissions informatives.  

- Nomenar a la senyora Cuca Mascort Boixeda, en representació del grup
municipal del PPC, membre titular a la Comissió Informativa de Ciutadania.

- Nomenar a la senyora Cuca Mascort Boixeda, en representació del grup
municipal del PPC, membre suplent a la Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió

Resolució 2013000132
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Decret de l'Alcaldia de data 5 d'abril de 2013 relatiu a assignació temporal de
funcions al Sr. Joaquim Oliva Sala

Decret de l'Alcaldia de data 26 d'abril de 2013 relatiu a adhesió a la
Declaració del Dia d'Europa 2013 del Consell Català del Moviment Europeu

Decret de l'Alcaldia de data 13 de maig de 2013 referent a  la composició del
grup municipal del PPC.

Decret de l'Alcaldia de data 13 de maig de 2013 referent a la modificació del
nomenament dels membres de les Comissions Informatives.

*

*

*

*
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Municipal.

- Nomenar a la senyora Concepció Veray Cama, en representació del  grup
municipal del PPC, membre suplent a la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones.   

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

Tercer: Donar compte del present Decret de l'Alcaldia en la propera sessió
plenària que se celebri. 

Primer: Modificar la dotació econòmica assignada al grup polític del PPC per
acord plenari de data 26 de març de 2013, en el sentit de reduir el component
variable en 34€, passant a ser el total de la dotació econòmica del grup de 748 €.

Segon: Notificar el present acord a la portaveu del grup municipal del PPC i al
Departament d'Intervenció.

Tercer: Donar compte del present Decret de l'Alcaldia en la propera sessió plenàia
que se celebri.

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 Cuca Mascort Boixeda en representació del grup
municipal del PPC com a nou membre a l'Organisme Autònom Local d'Educació
Musical de Girona.
 
b) Excloure al senyor Carlos Palomares Safarres dels consells que es relacionen a
continuació:
 
- Consell Escolar Municipal-Consell Municipal d'Educació de Girona
- Consell Municipal de Trànsit 
- Consell Director dels Convenis de col·laboració entre els ajuntaments de Girona,
Salt i Sarrià de Ter 
- Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic.

c) Incloure un nou membre en representació del grup municipal del PPC, segons
s'especifica, en els consells que es relacionen a continuació:

- Consell Escolar Municipal-Consell Municipal d'Educació de Girona: Cuca Mascort
Boixeda.
- Consell Municipal de Trànsit : Cuca Mascort Boixeda 
- Consell Director dels Convenis de col·laboració entre els ajuntaments de Girona,
Salt i Sarrià de Ter amb el caràcter de suplent: Cuca Mascort Boixeda.

Resolució 2013000135

Resolució 2013000136

Decret de l'Alcaldia de data 13 de maig de 2013 referent a la modificació
dotació econòmica assignada als grups municipals.

Decret de l'Alcaldia de data 13 de maig de 2013 referent a la modificació dels
membres representants de la Corporació en entitats, institucions i
organismes.

*

*
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*
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4.

7.

8.

9.

- Taula Municipal sobre Canvi Climàtic: Cuca Mascort Boixeda.

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

Tercer: Donar compte del present Decret de l'Alcaldia en la propera sessió
plenària que se celebri. 

Primer: Modificar  el nomenament  dels representant de la Corporació en els
següents consells escolars: 
 
Consell Escolar Cassià Costal: Joan Alcalà Quiñones
Consell Escolar Bell-lloc del Pla: Joan Alcalà Quiñones
Consell Escolar Pare Coll: Joan Alcalà Quiñones

Segon: Donar compte del present Decret de l'Alcaldia en la propera sessió
plenària que se celebri.

Acord de la JGL de data 12 d'abril de 2013. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 57/2013.

Acord de la JGL de data 3 de maig de 2013. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 95/2013.

Aprovar denominació, anul·lació, perllongació i modificació de noms de carrers

Modificació del contracte de selecció d'un soci privat per a la constitució d'una
societat d'Economia Mixta per a la gestió del servei de recollida d'escombraries i
neteja viària, adjudicat a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
SA.

Aprovació de l'expedient de subministrament de contenidors de càrrega lateral
amb vehicle mono operador, per a recollida de residus.

Autoritzar una declaració de compatibilitat.

Modificació de la Plantilla Orgànica del 2013.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball

Resolució 2013000137

Resolució 2013000138

Resolució 2013000139

Resolució 2013000140

Resolució 2013000141

Resolució 2013000142

Resolució 2013000143

Resolució 2013000144

Resolució 2013000145

S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

5.

6.

3. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

Decret de l'Alcaldia de data 13 de maig de 2013 referent a la modificació del
nomenament dels representants de la Corporació en els consells escolars.

*
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona pel 2013.

Anul.lació de l'acord de Ple de data 8 d'abril de 2013 pel que s'aprovaven les
bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de tres places de sergent
de la policia municipal i aprovació de les bases de la convocatòria per a la provisió
en propietat de dues places de sergent de la policia municipal i aprovació de les
bases per a la provisió en propietat d'una plaça d'inspector de la policia municipal.

Cessió a la Fundació SER.GI de l'ús d'un local situat al c/ Joan Reglà / Plaça Lluís
Companys, número 12 - Edifici cent Llars.

Transferència de crèdit entre partides pressupost 2013

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del Parc Central, fase 3 de la
restitució de l'àmbit afectat pel TAV a la zona del Parc Central - Plaça d'Europa.

Aprovar inicialment el reglament del Consell de Cohesió de Serveis Socials de
Girona.

Aprovar el reglament del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i
Bisexuals de la ciutat de Girona.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor d'implementar el Pla
Estratègic de Cultura i executar el projecte del cinema Modern.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per defensar la funció social de
la propietat d'habitatges: un fons social català d'habitatges i el lloguer forçós dels
habitatges buits.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la contractació responsable
amb cirteris socials i ambientals a l'Ajuntament de Girona.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per donar suport al poble palestí
en motiu del 65è aniversari de La Nakba Palestina.

Moció que presenta el grup municipal del PPC per instar al govern de la
Generalitat a presentar els pressupostos per al 2013 i definir les inversions a la
ciutat de Girona.

Resolució 2013000146

Resolució 2013000147

Resolució 2013000148

Resolució 2013000149

Resolució 2013000150

Resolució 2013000151

Resolució 2013000152

Resolució 2013000153

Resolució 2013000154

Resolució 2013000155

Resolució 2013000156

Resolució 2013000157

Resolució 2013000158

S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

20.

21.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

MOCIONS

CONVALIDACIONS URGENTS
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22.

23.

24.

25.

Convalidar l’acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2013 referent a
l’aprovació de les bases per a la subvenció d’obres de llarga durada i la
convocatòria per a la subvenció de les obres del TAV.

Modificació base 11a d'execució pressupost 2013 : crèdits ampliables

Modificació del plec de clàusules administratives particulars del contracte de
subministrament de l'energia elèctrica per l'Ajuntament de Girona, organismes
dependents i societats municipals que s'integrin al sistema de contractació
centralitzada del propi ajuntament

Aprovació inicial del Reglament dels Pressupostos Participats dels barris de
l'Ajuntament de Girona.

Resolució 2013000159

Resolució 2013000160

Resolució 2013000161

Resolució 2013000162

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 15 de maig de 2013                 

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 tretze
de maig de dos mil tretze.


