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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE MARÇ
DE 2013.
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Sentència núm. 90, de 8 de març de 2012.

Sentència núm. 278, de 19 de novembre de 2012.

Sentència núm. 416, de 10 de desembre de 2012.

Sentència núm. 1, de 2 de gener de 2013.

Sentència núm. 10, d'11 de gener de 2013.

Sentència núm. 87, de 29 de gener de 2013.

Sentència núm. 27, d'1 de febrer de 2013.

Sentència núm. 36, de 6 de febrer de 2013.

Sentència núm. 29, de 6 de febrer de 2013.

Sentència núm. 53, de 22 de febrer de 2013.

Sentència núm. 66, de 25 de febrer de 2011.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2013,
relatiu al resultat definitiu de l'auditoria operativa realitzada al servei de Patrimoni.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2013,
relatiu al resultat definitiu de l'auditoria operativa realitzada al servei de
Contractació.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2013,
relatiu a l'auditoria realitzada per la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat (IGAE) del projecte de les "Obres per a la substitució de finestres al CEIP
Carme Auguet i EB el Pont".

Resolució 2013000054

Resolució 2013000055

Resolució 2013000056

Resolució 2013000057

Resolució 2013000058

Resolució 2013000059

Resolució 2013000060

Resolució 2013000061

Resolució 2013000062

Resolució 2013000063

Resolució 2013000064

Resolució 2013000065

Resolució 2013000066

Resolució 2013000067

2. ASSABENTATS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 18 de febrer de 2013 relatiu a aprovar la
modificació de les prestacions derivades del contracte de serveis de neteja
dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 11 DE FEBRER DE
2013.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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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:

- Zona esportiva de la Devesa: ampliació de la neteja degut a una ampliació de
l'horari d'obertura de les instal·lacions a partir del dia 1 de juliol i fins el 15 de
setembre de 2012, amb 45 hores de neteja setmanal, que sumen un total de 59
hores per aquest període, distribuïdes de dilluns a divendres: 3,5 hores al matí,
3,5 hores al migdia i 2 hores a la tarda i dissabtes, diumenges i festius: 3,5 hores
al matí i 3,5 hores a la tarda. La valoració dels serveis de 1 de juliol de 2012 i fins
el 15 de setembre de 2012, seria de vuit mil dos-cents seixanta-dos euros amb
trenta-tres cèntims (8.262,33 €), amb el següent detall:

Del dia 1 de juliol i fins al 31 d'agost de 2012 la quantitat de sis mil sis-cents
quaranta-tres euros amb tres cèntims (6.643,03€), dels quals 5.629,69€
corresponen a la base imposable i 1.013,34€ a l'IVA calculat al 18%.

Del dia 1 al 15 de setembre de 2012 la quantitat de mil sis-cents dinou euros amb
trenta cèntims (1.619,30€), dels quals 1.338,26€ corresponen a la base imposable
i 281,04€ a l'IVA calculat al 21%.

Amb càrrec a les següents partides del pressupost municipal:

La quantitat de 6.804,98 € amb càrrec a la partida 2012 501 342 227.00
Equipaments esports – A) 73.988

La quantitat de 1.457,35 € amb càrrec a la partida 2013 501 342 227.00
Equipaments esports.

- Escoles municipals: neteges de les activitats dels casals de Nadal que es varen
realitzar durant el mesos de desembre de 2012 i gener de 2013 a les diferents
escoles de l'Ajuntament de Girona, amb un increment de 74,50 hores, per un
import de mil cent vuitanta-cinc euros amb quaranta-un cèntims (1.185,41 €), dels
quals 979,68€ corresponen a la base imposable i 205,73€ a l'IVA calculat al 21%.
Amb càrrec a la partida 2013 500 321 22700 de pressupost municipal.

- Centre Cívic Pla de Palau: aprovació d'un reforç de la neteja tots els diumenges
del 27 de gener al 17 de març de 2013, degut al campionat d'escacs de
Catalunya, amb una hora de neteja diària, preferentment a primera hora del matí,
per repassar les aules del vestíbul d'entrada i els lavabos de l'edifici, amb un total
de 8 hores de netejadora festiva, per un import de dos-cents cinc euros amb
noranta-nou cèntims (205,99 €), dels quals 170,24€  corresponen a la base
imposable i 35,75€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2013 510 230
22700 del pressupost municipal.

- Centre Cívic Sant Narcís: aprovació duna neteja extraordinària als interiors del
teatre, especialment en la zona d'actors, amb 20 hores de neteja d'especialistes,
per un import de tres-cents quaranta-dos euros amb vint cèntims (342,20 €), dels
quals 282,81€  corresponen a la base imposable i 59,39€ a l'IVA calculat al 21%.
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Amb càrrec a la partida 2013 510 230 22700 del pressupost municipal.
     

- Aprovar la factura núm. 9086951, de 1 de setembre de 2012, corresponent a
tasques extraordinàries de neteja, a l'escola Balandrau, amb motiu de la
instal·lació d'un nou mòdul, realitzada el dia 6 de juliol de 2012, amb 24 hores de
netejadora i 4 hores d'especialista, per un import de quatre-cents trenta-vuit euros
amb setanta-set cèntims (438,77 €), dels quals 371,84€ corresponen a la base
imposable i 66,93€ corresponen a l'IVA calculat a un 21%. Amb càrrec a la partida
2013 500 321 22700 del pressupost municipal.

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 de l'Organisme
Autònom d'Educació Musical de Girona en base als antecedents obrants a
l'expedient i posant de manifest  el resultat següent :

Respecte al pressupost de despeses :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial de despeses : 833.800,00
- Modificacions de despeses : 50.984,18 
- Pressupost definitiu de despeses : 884.784,18
- Despeses autoritzades : 761.282,01
- Despeses compromeses : 761.282,01
- Obligacions reconegudes : 761.282,01
- Pagaments líquids realitzats : 752.905,29
- Pendents pagament : 8.376,72

2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 4.979,32
- Pagaments realitzats : 4.979,32
- Pendent pagament final exercici : 0,00 

Respecte al pressupost d'ingressos :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial d'ingressos : 833.800,00
- Modificacions d'ingressos : 50.984,18
- Pressupost definitiu d'ingressos : 884.784,18
- Drets reconeguts nets : 709.840,84
- Recaptació neta : 499.470,10
- Drets pendents cobrament : 210.370,74

2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 196.201,17
- Recaptació : 195.960,00
- Pendent cobrament final exercici : 241,17

- Resultat pressupostari de l'exercici : - 35.410,11
- Romanent de crèdit : 123.502,17
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2013 : 30.753,93

Resolució 2013000068

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2013 relatiu a aprovar la
liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 de l'Organisme
Autònom d'Educació Musical de Girona.

*
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- Romanent de tresoreria : 
" Romanent de tresoreria total : 211.712,99
" Dotació provisió dubtós cobrament : 0,00
" Romanent per a despeses generals : 180.959,06, desprès de la incorporació
dels romanents detallats a l'apartat anterior

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 de l'Ajuntament
de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i posant de manifest  el
resultat següent :

Respecte al pressupost de despeses :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial de despeses : 96.695.000,00
- Modificacions de despeses : 40.676.852,81
- Pressupost definitiu de despeses : 137.371.852,81
- Despeses autoritzades : 124.383.495,47
- Despeses compromeses : 112.815.035,09
- Obligacions reconegudes : 103.246.184,57
- Pagaments líquids realitzats : 93.164.156,04
- Pendents pagament : 10.082.028,53

2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 12.638.865,34
- Pagaments realitzats : 12.420.818,11
- Pendent pagament final exercici : 78.016,03 

Respecte al pressupost d'ingressos :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial d'ingressos : 96.695.000,00
- Modificacions d'ingressos : 40.676.852,81
- Pressupost definitiu d'ingressos : 137.371.852,81
- Drets reconeguts nets : 110.318.147,69
- Recaptació neta : 92.338.812,23
- Drets pendents cobrament : 17.979.335,46

2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 52.092.466,23
- Recaptació : 15.570.815,25
- Pendent cobrament final exercici : 33.424.679,01

Criteris dubtós cobrament :

Per a la dotació de la  provisió per dubtós cobrament del total pendent a 31 de
desembre s'aplicaran els criteris següents :

Resolució 2013000069

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2013, relatiu a aprovar la
liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 de l'Ajuntament de
Girona.

*
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- Multes : fins a l'exercici anterior ( 2011 ), un 100 % del total pendent
- Ingressos corrents : sobre el total pendent a 31 de desembre,  fins a l'exercici
2007, un 50 %, del pendent de 2008 a 2010, un 20 % i per a 2011 un 10 % 
- Ingressos capital : sobre el total pendent a 31 de desembre, fins a l'exercici
2007, un 50 %
- Ingressos tributaris, capítol 1 a 3,  exercici corrent ( 2012 ) : un 5 %
- Es dota individualment el pendent de cobrament detallat a l'annex adjunt :
2.459.148,71

Magnituds pressupostàries :
 
- Resultat pressupostari de l'exercici : 12.593.043,88
- Romanent de crèdit : 34.125.668,24
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2013 : 31.072.451,70
- Romanent de tresoreria : 
 a. ) Romanent de tresoreria total : 43.010.079,12
 b. ) Dotació provisió dubtós cobrament : 11.340.081,80
 c. ) Romanent per a despeses generals : 597.545,62 , desprès de la incorporació
dels romanents detallats a l'apartat anterior

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 del Patronat del
Call de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i posant de manifest
el resultat següent :

Respecte al pressupost de despeses :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial de despeses : 400.000,00
- Modificacions de despeses : 74.319,52 
- Pressupost definitiu de despeses : 474.319,52
- Despeses autoritzades : 429.640,80
- Despeses compromeses : 369.640,80
- Obligacions reconegudes : 369.640,80
- Pagaments líquids realitzats : 354.785,82
- Pendents pagament : 14.854,98

2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 14.157,84
- Pagaments realitzats : 14.157,84
- Pendent pagament final exercici : 0,00 

Respecte al pressupost d'ingressos :

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial d'ingressos : 400.000,00
- Modificacions d'ingressos : 74.319,52
- Pressupost definitiu d'ingressos : 474.319,52
- Drets reconeguts nets : 361.158,48
- Recaptació neta : 299.415,69
- Drets pendents cobrament : 61.742,79

Resolució 2013000070

Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2013, relatiu a aprovar la
liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012 del Patronat el Call
de Girona.

*
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2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 61.913,79
- Recaptació : 47.444,79
- Pendent cobrament final exercici : 14.469,00

- Resultat pressupostari de l'exercici : 1.239,19
- Romanent de crèdit : 104.678,72
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2013 : 60.000,00
- Romanent de tresoreria : 
" Romanent de tresoreria total : 61.239,19
" Dotació provisió dubtós cobrament : 0,00
" Romanent per a despeses generals : 1.239,19, desprès de la incorporació dels
romanents detallats a l'apartat anterior

Acord de la JGL de data 8 de febrer 2013. Compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 398/2012.

Acord de la JGL de data 8 de febrer de 2013. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm.492/2012.

Acord de la JGL de data  22 de febrer de 2013. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 26/2013.

Acord de JGL de data 15 de febrer de 2013. Aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la Plaça d'Europa, fase 2 de la restitució de l'àmbit afectat pel
TAV a la zona Parc Central - Plaça Europa.

Aprovació del conveni de col·laboració amb Fòrum Gastronòmic per a la
Temporada 2014/2015.

"Aplanar-se a la demanda formulada en representació de l'empresa TELEFÓNICA
MÓVILES DE ESPAÑA,SAU, en el recurs contenciós administratiu núm. 177/2012
que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, en base al
fonament fàctic i jurídic que consta en la part expositiva del present Decret.

La present resolució s'adopta per aquesta Alcaldia en exercici de les
competències atribuïdes previstes a l'article 21.1.i) de la Llei 7/85 de 2 d'abril de
Bases de Règim Local, i haurà de ser objecte de convalidació pel Ple de
l'Ajuntament a la propera sessió que se celebri, aprovant l'acord per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació en els termes previstos a
l'article  230 del DL 2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya." 

Resolució 2013000071

Resolució 2013000072

Resolució 2013000073

Resolució 2013000074

Resolució 2013000075

Resolució 2013000076

Resolució 2013000077

3. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 25 de febrer de 2013 relatiu a aplanar-se la
demanda formulada en representació de l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES
DE ESPAÑA, SAU.

*
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4.

5.

7.

"1er.- Revocar les liquidacions en concepte de taxa per utilització privativa i
aprofitament especial constituïts en el sòl, subsòl i vol de les vies públiques
municipals corresponents als exercicis 2005, 2006 i 2007 el subjecte passiu de la
qual és l'empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA,SAU, en base al fonament fàctic
i jurídic que consta en la part expositiva de la present resolució.

2on.- EL present Decret haurà de ser objecte de convalidació pel Ple de
l'Ajuntament en la propera sessió que celebri, de conformitat al previst a l'article
110 de la Llei 7/1985, 2 d'abril, de Bases del Règim Local. 

3er.- Comunicar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Girona, perquè assorteixi els efectes en el recurs contenciós administratiu núm.
42/2012".  

"1er.- Revocar la liquidació en concepte de taxa per utilització privativa i
aprofitament especial constituïts en el sòl, subsòl i vol de les vies públiques
municipals corresponents als exercicis 2005, 2006 i 2007 el subjecte passiu de la
qual és l'empresa VODAFONE ESPAÑA,SAU, en base al fonament fàctic i jurídic
que consta en la part expositiva de la present resolució.

2on.- EL present Decret haurà de ser objecte de convalidació pel Ple de
l'Ajuntament en la propera sessió que celebri, de conformitat al previst a l'article
110 de la Llei 7/1985, 2 d'abril, de Bases del Règim Local. 

3er.- Comunicar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Girona, perquè assorteixi els efectes en el recurs contenciós administratiu núm.
32/2012".  

Prorrogar el contracte administratiu de concessió per a la prestació del servei de
distribució i abastament d'aigua potable del sistema de Girona a favor de
l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA.

Aprovació definitiva pressupost exercici 2013

Presentació Qüestió de Confiança pressupostos municipals.

Ampliar el termini d'informació pública atorgat inicialment a la modificació de les

Resolució 2013000078

Resolució 2013000079

Resolució 2013000080

Resolució 2013000081

Resolució 2013000082

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta.6.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

Decret de l'Alcaldia de data 27 de febrer de 2013 relatiu a revocar les
liquidacions en concepte de taxa per utilització privativa i aprofitament
especial.

Decret de l'Alcaldia de data 27 de febrer de 2013 relatiu a revocar la
liquidació en concepte de taxa per utilització privativa i aprofitament
especial.

*

*
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8.

9.

ordenances d'edificació del municipi de Girona.

Ampliar termini d'informació pública atorgat inicialment a la modificació puntual del
Text refós del PGOU núm. 50 per a la modificació de la regulació de l'ocupació
dels patis d'illa per a l'ús d'aparcament i de la regulació particular de l'ús
d'aparcament.

Aprovar la modificació del projecte bàsic i d'execució de la Biblioteca i Centre Cívic
Can Marfà.

Moció que presenta l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona per la gestió
pública del servei d'aigua de Girona.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor de la transparència
democràtica i la participació ciutadana.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per declarar a la delegada del
govern espanyol, senyora María de los Llanos de Luna, persona non grata a la
ciutat de Girona.

Resolució 2013000083

Resolució 2013000084

Resolució 2013000085

Resolució 2013000086

Resolució 2013000087

Resolució 2013000088

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

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

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

10.

11.

12.

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS

Girona, 12 de març 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 onze
de març de dos mil tretze.


