
 
PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 12 DE 
JULIOL DE 2011. 

 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 1 DE JULIOL 

D'ENGUANY. 
 
 ASSABENTATS 

 

*   Decret de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2011 
 

Primer-   Nomenar   Tinents   d'Alcalde   d'aquest   Ajuntament,   per   l'ordre   que 
s'estableix, als següents regidors membres de la Junta de Govern: 

 
1r tinent d'alcalde: Sr. Jordi Fàbrega i Vilà 
2na tinenta d'alcalde: Sra. Marta Madrenas i Mir 
3ra tinenta d'alcalde: Sra. Ma. Àngels Planas i Crous 
4ta tinenta d'alcalde: Sra. Isabel Muradàs i Vázquez 

 
Segon- Els Tinents d'Alcalde exerciran les atribucions que assenyalen els articles 
23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
47  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats 
Locals,  i  47  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  sens  perjudici  d'altres  atribucions 
que els puguin ser conferides per l'Alcaldia. 

 
Tercer- El contingut d'aquest decret assorteix efectes des de la data d'expedició, 
sens perjudici de les publicacions reglamentàries i de donar compte al Ple de la 
Corporació. 

 
 

*   Decret de l'Alcaldia de data 4 de juliol de 2011 

Resolució 2011000085 

 

Primer.-   Constituir   la   Junta   de   Govern   Local   com   a   òrgan   necessari   de 
l'organització municipal d'aquest Ajuntament. 

 
Segon.-  Nomenar  membres  de  la  Junta  de  Govern  Local,  sota  la  Presidència 
d'aquesta Alcaldia, als següents regidors: 

 
Sr. Jordi Fàbrega i Vilà 
Sra. Marta Madrenas i Mir 
Sra. Ma. Àngels Planas i Crous 
Sr. Carles Ribas i Gironès 
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez 

 
 
* Primer.- Crear les següents àrees: 

 
1. Àrea d'Alcaldia 
2. Àrea de Ciutadania 
3. Àrea de Promoció i Ocupació 
4. Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal 
5. Àrea de Serveis a les Persones 

 
 
 
 
 
 
Resolució 2011000086 

 
Segon.- Delegar als regidors i regidores que s'expressen les següents atribucions: 
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Àrea d'Alcaldia 
Presidència: Carles Puigdemont i Casamajó 
Regidoria delegada del Projecte Ferroviari: Jordi Fàbrega i Vilà 

 
Àrea de Ciutadania 
Presidència: Jordi Fàbrega i Vilà 
Regidoria delegada de Sostenibilitat i Participació Ciutadana: Jordi Fàbrega i Vilà 
Regidoria delegada de Seguretat, Mobilitat i Via Pública: Joan Alcalà i Quiñones 

 
Àrea de Promoció i Ocupació 
Presidència: Marta Madrenas i Mir 
Regidoria delegada d'Urbanisme i Activitats: Carles Ribas i Gironès 
Regidoria delegada d'Ocupació i Empresa: Marta Madrenas i Mir 
Regidoria delegada de Turisme i Comerç: Coralí Cunyat i Badosa 

 
Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal 
Presidència: Maria Àngels Planas i Crous 
Regidoria delegada d'Hisenda i Règim Interior: Maria Àngels Planas i Crous 
Regidoria delegada de Serveis Administratius: Roser Urra i Fàbregas 

 
Àrea de Serveis a les Persones 
Presidència: Isabel Muradàs i Vázquez 
Regidoria delegada d'Educació i Esports: Isabel Muradàs i Vázquez 
Regidoria delegada de Serveis Socials: Eduard Berloso i Ferrer 
Regidoria delegada de Joventut: Roser Urra i Fàbregas 

 
Tercer.- La totalitat de les delegacions compreses en aquest decret despleguen 
els seus efectes des de la data de la seva expedició, prèvia acceptació per part 
dels interessats i sens perjudici de les publicacions que corresponguin i de donar- 
ne compte al Ple de la Corporació. 

 
 
*   Decret de l'Alcaldia de data 12 de juliol de 2011 

Resolució 2011000087 

 

Primer:  Rectificar  el  decret  de  l'Alcaldia  de  data  4  de  juliol  referent  a  les 
delegacions de competències de l'Alcaldia. 

 
Segon: Delegar en el Ple de la Corporació les següents atribucions: 

 
a)  Aprovar  l'oferta  pública  d'ocupació,  d'acord  amb  el  pressupost  i  la  plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i 
per  als  concursos  de  provisió  de  llocs  de  treball  i  distribuir  les  retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

 
b)  Acords  sobre  contractació  administrativa  quan  la  quantia  sigui  superior  a 
2.000.000  euros  i  no  excedeixi  de  6.000.000  euros,  incloses  les  de  caràcter 
plurianual,  quan  la  seva  durada  no  sigui  superior  a  quatre  anys,  sempre  que 
l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit  als  recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada. 

 
c) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan siguin d'import superior a 
2.000.000  euros i  no  excedeixi  de  6.000.000  euros  i  estiguin  previstos  en  el 
pressupost. 
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d) L'adjudicació de les concessions sobre els   béns propis i l'adquisició de béns i 
drets quan sigui l'import superior a 600.000 € i el seu valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats. 

 
Tercer: Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions: 

 
a) Acords referits al règim de llicències i autoritzacions en matèries assignades a 
les diferents àrees de gestió, llevat que les lleis sectorials atribueixin 
expressament aquesta competència al Ple. 

 
b)   L'aprovació   dels   instruments   de   planejament   de   desenvolupament   del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com els instruments 
de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. 

 
Quart.-  Les  atribucions  delegades  poden  ser  revocades  per  l'Alcaldia  quan,  per 
raons d'urgència, oportunitat o supòsits especials, s'estimi necessari. 

 
Cinquè.- El contingut d'aquest decret assorteix efectes des de la data d'expedició, 
sens perjudici de les publicacions reglamentàries i de donar-ne compte al Ple de la 
Corporació. 

Resolució 2011000088 
 

* Primer.-  Delegar  la  facultat  d'autoritzar  els  usos  dels  equipaments  i  de  les 
instal·lacions municipals en les persones següents: 
-  En  la  regidora  delegada  d'Educació  i  d'Esports,  senyora  Isabel  Muradàs  i 
Vázquez,   pel   que   fa   als   equipaments   i   instal·lacions   adscrits   a   la   Secció 
d'Educació i Esports. 

 
Segon.- Delegar en el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, senyor Joan 
Alcalà i Quiñones: 
a) Les resolucions dels expedients que es tramitin per part d'aquest Ajuntament a 
petició de tercers i que es refereixin a l'atorgament o denegació de llicències per 
ocupació de la via pública en les seves diferents modalitats, i en la matèria objecte 
de  la  seva  àrea  de  gestió,  llevat  que  les  peticions  de  llicència  es  refereixin  a 
l'obertura de rases a la via pública, que en aquest cas, l'atribució d'atorgaments o 
denegacions es reserva a l'Alcalde. 
b) La tramesa i signatura de les comunicacions de qualsevol mena que hagin de 
cursar-se  als  ciutadans,  referides  a  la  via  pública  i  seguretat  i  que  no  siguin 
susceptibles de resolució administrativa expressa. 
c) La incoació, instrucció i notificació d'expedients sancionadors en matèria dels 
esmentats expedients. 
Així mateix, es delega la signatura de les publicacions en el tauler d'edictes, i en 
els  diaris  oficials,  de  les  notificacions  que  amb  caràcter  subsidiari  requereixin  la 
tramesa als esmentats diaris. 

 
Tercer.-  Delegar  en  la  regidora  d'Hisenda  i  Gestió  Municipal,  la  senyora  Maria 
Àngels Planas i Crous,   les resolucions dels expedients que es tramitin per part 
d'aquest  Ajuntament,  d'ofici  o  a  petició  de  tercers,  relacionats  amb  la  matèria 
objecte de la seva àrea de gestió i concretats en: 
a) Certificacions positives i negatives de béns i dades tributàries que figurin en els 
documents tributaris que obren en poder de l'administració municipal. 
b) Edictes supletoris de notificacions impracticades i oficis acompanyatoris. 
c) Aprovació de liquidacions tributàries, llevat la resolució de recursos de reposició 
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que es puguin presentar contra les liquidacions aprovades. 

 
Quart.- Delegar en la regidora delegada de Serveis Administratius, senyora Roser 
Urra i Fàbregas: 
La  signatura  del  visat  de  les  certificacions  que  en  relació  al  Padró  Municipal 
d'Habitants s'expedeixen per la Secretaria General de l'Ajuntament. 

 
Cinquè.-  Delegar  en  el  regidor  de  Ciutadania,  senyor  Jordi  Fàbrega  i  Vilà,  les 
resolucions per decret que tinguin referència amb les concessions de dret funerari 
en  els  cementiris  municipals,  amb  exclusió  de  la  signatura  dels  títols  derivats 
d'aquestes  resolucions.  Les  resolucions  que  tinguin  efecte  denegatori  de  les 
concessions es reserven a l'Alcaldia. 

 
Sissè.- Delegar en el regidor de Serveis Socials, senyor Eduard Berloso i Ferrer: 
a) Oficis derivats d'Informes Socials i de l'EAIA: 
- Oficis adreçats a Justícia 
- Oficis adreçats al Departament de Benestar i Família 
- Oficis adreçats a ADIGSA 
b) Oficis d'Altes en el Servei d'Atenció a Domicili. 
c) Oficis d'Altes en el Servei de Teleassistència. 

 
En  els  decrets  i  demés  documentació  expedida  per  delegació  es  farà  constar 
expressament que la firma s'efectua per delegació de l'Alcaldia. 

 
La totalitat de les delegacions compreses en aquest decret despleguen els seus 
efectes  des  de  la  data  de  la  seva  expedició,  prèvia  acceptació  per  part  dels 
interessats  i  sens  perjudici  de  les  publicacions  que  corresponguin  i  de  donar 
compte al Ple de la Corporació. 

 
- En el regidor de Serveis Socials senyor Eduard Berloso i Ferrer pel que fa als 
equipaments i instal·lacions adscrits a la Secció de Serveis Socials. 
- En la regidora delegada de Joventut, senyora Roser Urra i Fàbregas, pel que fa 
als equipaments i instal·lacions adscrits a la Secció de Joventut. 

 
Aquestes delegacions comprenen els aspectes següents: 
- Resoldre la sol·licitud, signant les corresponents resolucions. 
- Fixar la liquidació dels preus públics vigents, quan procedeixi la seva aplicació; 
- Aplicar les reduccions o exempcions que procedeixin, en funció de la tipologia 
dels sol·licitants o de les activitats a realitzar; 
- Establir i signar els protocols de col·laboració que es derivin de les autoritzacions 
d'ús  que  comportin  contraprestacions  voluntàries  per  part  dels  interessats  i 
d'interès públic. 
L'Alcaldia es reserva les facultats de denegació i d'autorització dels usos que, a 
judici de les persones delegades, requereixin de condicions especials. 

 
 

 
*   Decret de l'Alcaldia de data 11 de juliol de 2011 

Resolució 2011000089 

 

1.- Nomenar el Sr. Joaquim Oliva Sala amb NIF 40434440A per ocupar el lloc de 
treball de cap d'Urbanisme, integrat en el grup A, subgrup A1, amb un nivell CD 
28  i  amb  la  consideració  de  personal  eventual  de  confiança  i  assessorament 
especial, amb efectes del dia 04 de juliol de 2011, 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. 
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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 €). 

 
2.- Nomenar al Sr. Francesc López Fernández amb NIF 40555843N per ocupar el 
lloc de treball de cap de gabinet d'Alcaldia, integrat en el grup A, subgrup A1, amb 
un  nivell  CD  26  i  amb  la  consideració  de  personal  eventual, de  confiança  i 
assessorament especial, amb efectes del dia 04 de juliol de 2011, 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 

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 €). 

 
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  DOGC,   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. 

 
 
*   Decret de l'Alcaldia de data 12 de juliol de 2011 

Resolució 2011000090 

 

Nomenar el Sr. Albert Riera Pairó amb NIF 40299998L per ocupar el lloc de treball 
de Gerent, adscrit a l'Àrea d'Alcaldia, integrat en el grup A, subgrup A1,   amb un 
nivell   CD   30   i   amb   la   consideració   de   personal   eventual de   confiança   i 
assessorament especial, amb efectes del dia 13 de juliol de 2011, d'acord amb el 
que  disposen  els  articles  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 setanta-dos mil noranta-un euros amb setze 
cèntims (72.091,16 €). 

 
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  DOGC,  i  es 
publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

 
 
*   Decret de l'Alcaldia de 12 de juliol de 2011 

Resolució 2011000091 

 

Nomenar  el  Sr.  Jordi  Moner  Caner  amb  NIF  40303675Q  per  ocupar  el  lloc  de 
treball de cap de servei d'Alcaldia, integrat en el grup A, subgrup A1, amb un nivell 
CD 28 i amb la consideració de personal eventual de confiança i assessorament 
especial, amb efectes del dia   13 de juliol de 2011, d'acord amb el que disposen 
els articles 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 2/2003 de 28 d'abril s'estableix 
que la jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions íntegres en 
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còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents  noranta-quatre  euros  amb 
noranta-vuit cèntims (53.694, 98 €). 

 
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  DOGC,  i  es 
publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

Resolució 2011000092 
 

* Primer:  La  mesa  de  contractació  com  a  òrgan  de  contractació  per  assistir  a  les 
licitacions que convoqui l'Ajuntament estarà formada per: 

 
President/a 
L'Alcalde: Carles Puigdemont i Casamajó/ suplent: Jordi Fàbrega i Vilà 
Vocals 
La   tinenta   d'alcalde   d'Hisenda   i   Gestió   Municipal:   Maria   Àngels   Planas   i 
Crous/suplent: Roser Urra i Fàbregas. 
El/la tinenta d'alcalde o regidor/a de l'àrea corresponent, en funció de l'objecte de 
contractació, o el/la cap d'àrea. 
Un  regidor/a  de  cada  un  dels  grups  municipals  constituïts  en  la  Corporació  i  a 
proposta de cada grup: 

 
PSC-PM: 
Titular: Pia Bosch Codolà 
Suplent: Amèlia Barbero Rivera 

 
PP 
Concepció Veray Cama 
Carlos Palomares Safarrés 

 
CUP 
Jordi Navarro Morera 
Carles Bonaventura Cabanes 

 
ICV 
Titular: Joan Baptista Olóriz Serra 
Suplent: Maria Núria Terés i Bonet 

 
La secretària general de la Corporació o, en el seu cas, el vice-secretari. 
L'interventor de la Corporació o, en el seu cas, la vice-interventora. 

 
Secretari/a 
El/la   funcionari/a   que   es   designi   per   l'Alcaldia,   a   proposta   de   la   Regidora 
d'Hisenda i Gestió Municipal. 

 
Segon:  L'esmentada  composició  es  podrà  ampliar  quan  la  matèria  específica 
objecte de contractació ho requereixi. 

Resolució 2011000093 
 

* Primer.-  Nomenar  regidors  de  barri  als  següents  membres  corporatius  per  als 
barris que s'expressen: 

 
a) Sector est 
Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, Torre Gironella, Pedreres, Grup Sant 
Daniel 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer 
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b) Sector Nord 
Pont Major, Campdorà i Pedret 
Sra. Roser Urra i Fàbregas 

 
c) Montjuïc 
Montjuïc, Barri Vell i Mercadal i Sant Daniel 
Sra. Coralí Cunyat i Badosa 

 
d)Sector Oest 
Germans Sàbat, Taialà, Domeny, Fontajau i Sant Ponç 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones 

 
e) Carme, Montilivi i Creueta 
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez 

 
f) Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Mas Xirgu 
Sra. Marta Madrenas i Mir 

 
g) Palau i Avellaneda 
Sra. Maria Àngels Planas i Crous 

 
h) Eixample Oest, Sant Narcís i Devsa Güell 
Sr. Jordi Fàbrega i Vilà 

 
i) Eixample Est i Pla de Palau 
Sr. Carles Ribas i Gironès 

 
Segon.- La totalitat de les delegacions compreses en aquest decret despleguen 
els seus efectes des de la data de la seva expedició, prèvia acceptació per part 
dels interessats i sens perjudici de les publicacions que corresponguin. 

Resolució 2011000094 
 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

2.   Per al millor funcionament de la Corporació Municipal, i més especialment per a 
desenvolupar  l'activitat  en  el  Ple  municipal  de  la  Corporació,  queden  constituïts, 
d'acord  amb  la  voluntat  dels  regidors  integrants  en  cadascuna  de  les  llistes 
electorals  que  han  obtingut  representació  corporativa  per  a  l'actual  mandat,  els 
següents Grups municipals amb designació del portaveu corresponent: 

 
-Grup municipal de Convergència i Unió (CiU) 
Portaveu: Carles Ribas i Gironès 
Suplent Portaveu: Marta Madrenas i Mir 

 
-Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC- 
PM) 
Portaveu: Pia Bosch Codolà 
Suplent Portaveu: Xavier Amores Bravo 

 
-Grup municipal del Partit Popular (PP) 
Portaveu: Sra. Concepció Veray Cama 
Suplent Portaveu:  Sra. Cuca Mª Antonia Mascort Boixeda 

 
-Grup municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP) 
Portaveu: Jordi Navarro Morera 
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Suplent Portaveu: Anna Pujolàs Vilar 

 
-Grup municipal d' Iniciativa per Catalunya Verds -Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa (ICV-EUiA-E) 
Portaveu: Joan Baptista Olòriz Serra 
Suplent Portaveu: Maria Núria Terés i Bonet 

 
Els regidors esmentats formen part i integren la Junta de Portaveus als efectes de 
les previsions contingudes al Reglament Orgànic Municipal. 

 
 

 
Resolució 2011000095 

 

3.   Primer: Establir en el segon dimarts de cada mes les sessions plenàries ordinàries 
que se celebraran a les vuit del vespre. 

 
Segon:  Establir  cada  divendres  a  les  nou  del  matí  les  sessions  de  la  Junta  de 
Govern Local. 

 
Resolució 2011000096 

 

4.   Primer.- L'organització política i administrativa de l'Ajuntament s'estructura en les 
següents Àrees: 

 
1. Àrea d'Alcaldia 
2. Àrea de Ciutadania 
3. Àrea de Promoció i Ocupació 
4. Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal 
5. Àrea de Serveis a les Persones 

 
Segon.-   Crear   en   aquest   Ajuntament,   com   a   òrgans   complementaris   de 
l'organització municipal i de caràcter estable, les següents Comissions 
Informatives: 

 
Comissió Informativa d'Alcaldia 
Comissió Informativa de Ciutadania 
Comissió Informativa de Promoció i Ocupació 
Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 

 
Tercer.- Cada Comissió Informativa estarà integrada per un total de vuit membres 
corporatius,  amb  representació  de  tots  els  Grups  municipals  presents  en  la 
Corporació i amb la següent distribució: 

 
3 membres del Grup de CiU 
2 membre del Grup del PSC-PM 
1 membre del Grup del PP 
1 membre del Grup de CUP-PA 
1 membre d'ICV-EUiA- E 

 
Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i 
els seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició 
definitiva de cada Comissió Informativa. 
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Quart.-  La  Constitució  de  les  Comissions  Informatives,  per  iniciar  les  seves 
activitats, les seves funcions i el seu règim de funcionament, serà d'acord amb el 
Reglament Orgànic Municipal. 

Cinquè.- L'àmbit material de cada Comissió Informativa serà el següent: 

Alcaldia: 
1. Àrea de Presidència, Gerència i Gabinet de l'Alcalde. 
2. Relacions Institucionals. 
3. Gabinet de comunicació, imatge i estudis. 
4. Coordinació d'àrees. 
5. Coordinació dels regidors de barri. 
6. Oficina del Defensor de la Ciutadania. 
7. Consell Participatiu per la Llengua. 
8. Àrea de Cultura. 
9. Teatre i espectacles. 
10. Biblioteques. 
11. Museu d'Història de la Ciutat. 
12. Museu del Cinema. 
13. Centre Cultural La Mercè. 
14. Centre Bonastruc ça Porta. 
15. Gestió cultural. 
16. Serveis a les persones. 
17. Centre La Marfà. 
18. Gestió Documental, Arxius i Publicacions. 
19. Equipaments culturals i Patrimoni. 
20. Fundació Rafael Masó. 
21. Auditori-Palau de Congressos. 
22. Consell de les Arts i la Cultura. 
23. Societat de la informació i el coneixement. 
24. Dinamització del territori. 
25. Càtedra de Girona. 

 
Ciutadania: 
1. Àrea de Ciutadania. 
2. Medi Ambient i Natural. 
3. Pla d'Usos de la Devesa. 
4. Aigües de Girona. 
5. TRARGISA 
6. MUSERSA. 
7. Qualitat sonora i contaminacions. 
8. Serveis funeraris i cementiris. 
9. Brigades de DDD. 
10. Brigades de Parcs i Jardins. 
11. Pla Integral de Residus i Serveis de Neteja. 
12. Agenda Local 21. 
13. Consell Municipal de Sostenibilitat. 
14. Gestió energètica. 
15. Mobilitat. 
16. Transports Municipals del Gironès. 
17. Gestió de la Via Pública. 
18. Multes. 
19. Pla d'Accessibilitat. 
20. Pacte per la Mobilitat. 
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21. Seguretat Ciutadana. 
22. Policia Municipal. 
23. Protecció Civil. 
24. Objectes perduts. 
25. Dipòsit de vehicles. 
26. Plans d'Emergència. 
27. Consell Municipal de Trànsit. 
28. Participació Ciutadana. 
29. Relacions Ciutadanes. 
30. Brigades de manteniment i obres 
31. Informació i Atenció Ciutadana. 

 
Promoció i Ocupació: 
1. Promoció econòmica. 
2. Desenvolupament local. 
3. Foment de l'ocupació i de la iniciativa empresarial. 
4. Indústria, Comerç i Consum. 
5. Activitats firals i mercats. 
6. Turisme. 
7. Oficina de Turisme. 
8. Punt de Benvinguda. 
9. Oficina d'Informació al Consumidor. 
10. Consell Econòmic i Social. 
11. Economia de proximitat. 
12. Oficina del Pla General Municipal. 
13. Infraestructures i Projectes. 
14. Direcció, coordinació, control, seguiment i recepció d'obres. 
15. Planejament, gestió, inspecció i disciplina urbanística. 
16. Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 
17. Activitats classificades. 
18. Gestió de la UMAT. 

 
Hisenda i Gestió Municipal: 
1. Secretaria General. 
2. Servei Jurídic. 
3. Contractació Administrativa. 
4. Patrimoni i inventari municipal. 
5. Recursos Humans. 
6. Organització Administrativa. 
7. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació. 
8. Intervenció. 
9. Tresoreria. 
10. Gestió pressupostària. 
11. Comptabilitat pressupostària i financera. 
12. Control de l'execució pressupostària. 
13. Gestió financera i Tresoreria. 
14. Gestió tributària. 
15. Recaptació. 
16. Inspecció de tributs. 
17. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica. 
18. Control d'entitats dependents de l'Ajuntament. 
19. Ajuntament virtual. 

Serveis a les Persones: 
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1. Equips d'Atenció Social Primària. 
2. Plans comunitaris. 
3. Benestar i família 
4. Cooperació al desenvolupament. 
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
6. Cooperació i agermanaments. 
7. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. 
8. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica. 
9. Centre Jove de Salut Integral. 
10. Promoció de la Salut. 
11. Llar d'avis de Taialà. 
12. Centres socials. 
13. Consell Municipal de la Gent Gran. 
14. Igualtat de gènere. 
15. Inclusió social. 
16. Consorci la Sopa. 
17. Ajudes d'Emergència. 
18. Salut. 
19. Polítiques de Barris. 
20. Consell de Cohesió Social. 
21. Comissió Ciutat i Igualtat. 
22. Àrea d'Educació. 
23. Oficina Municipal d'Escolarització. 
24. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental. 
25. Escoles Bressol. 
26. Organisme Autònom d'Educació Musical. 
27. Recursos Educatius. 
28. Gestió escolar. 
29. Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d'Educació. 
30. Consells Escolars de Centres. 
31. Xarxa de Centres Cívics. 
32. Taules Territorials. 
33. Associacionisme. 
34. Joventut. 
35. Consell Local de Joventut. 
36. Servei Municipal d'Esports. 
37. Pavellons municipals. 
38. Habitatge social: Habitatges de Girona. 
39. Oficina Municipal d'Habitatge (ajudes a l'habitatge) 

 
Sisè.-  Es  crea  la  Comissió  Especial  de  Comptes  com  a  òrgan  d'existència 
preceptiva en l'Ajuntament, amb les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,  si  bé  la  composició  d'aquesta 
Comissió, quant al nombre de membres i els seus integrants, serà coincident amb 
la Comissió Informativa d'Hisenda. 

 
No obstant, el Ple de la Corporació acordarà el que consideri més adient. 

 
Resolució 2011000097 

 

 

5.   Les   Comissions   Informatives   estaran   integrades   pels   membres   corporatius 
següents: 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

 
- Carles Puigdemont i Casamajó - President 
- Jordi Fàbrega i Vilà 
- Marta Madrenas i Mir 
- Pia Bosch Codolà 
- Àngel Quintana Morraja 
- Concepció Veray Cama 
- Jordi Navarro Morera 
- Joan Baptista Olóriz Serra 

 
Suplent: 

 
- Carles Ribas i Gironès 
- Amèlia Barbero Rivera 
- Cuca Ma. Antònia Mascort Boixeda 
- Carles Bonaventura Cabanes 
- Maria Núria Terés i Bonet 

 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA 
 

- Jordi Fàbrega i Vilà - President 
- Joan Alcalà Quiñones 
- Carles Ribas i Gironès 
- Glòria Plana Yanes 
- Ramon Ceide Gómez 
- Carlos Palomares Safarres 
- Jordi Navarro Morera 
- Maria Núria Terés i  Bonet 

 
Suplents: 

 
- Isabel Muradàs i Vázquez 
- Sílvia Paneque Sureda 
- Concepció Veray Cama 
- Anna Pujolàs Vilar 
- Joan Baptista Olóriz Serra 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 

 
- Marta Madrenas i Mir - Presidenta 
- Carles Ribas i Gironès 
- Coralí Cunyat i Badosa 
- Xavier Amores Bravo 
- Ramon Ceide Gómez 
- Concepció Veray Cama 
- Jordi Navarro Morera 
- Joan Baptista Olóriz Serra 

 
Suplents: 

 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Glòria Plana Yanes 
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Cuca Mª Antònia Mascort Boixeda 
Carles Bonaventura Cabanes 
Maria Núria Terés i Bonet 

 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 
 

- Maria Àngels Planas i Crous - Presidenta 
- Roser Urra i Fàbregas 
- Marta Madrenas i Mir 
- Sílvia Paneque Sureda 
- Amèlia Barbero Rivera 
- Concepció Veray Cama 
- Carles Bonaventura Cabanes 
- Maria Núria Terés i Bonet 

 
Suplents: 

 
- Coralí Cunyat i Badosa 
- Xavier Amores Bravo 
- Carlos Palomares Safarres 
- Jordi Navarro Morera 
- Joan Baptista Olóriz Serra 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
- Isabel Muradàs i Vázquez - Presidenta 
- Eduard Berloso i Ferrer 
- Roser Urra i Fàbregas 
- Pia Bosch Codolà 
- Àngel Quintana Morraja 
- Cuca Mª Antonia Mascort Boixeda 
- Anna Pujolàs Vilar 
- Maria Núria Terés i Bonet 

 
Suplents: 

 
- Marta Madrenas i Mir 
- Amèlia Barbero Rivera 
- Carlos Palomares Safarres 
- Jordi Navarro Morera 
- Joan Baptista Olóriz Serra 

 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 

 
La  Comissió  Especial  de  Comptes  quedarà  integrada  quan  actui  amb  aquest 
caràcter pels mateixos components de la Comissió d'Hisenda i Gestió Municipal. 

 
 
 
 
 
 

 
Resolució 2011000098 
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6.   Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta. 

 

Delegacions del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local. 
Resolució 2011000099 

 

7.   Primer:  Establir  que,  als  efectes  del  dia  1  de  juliol  de  2011,  data  de  constitució 
d'aquest Ajuntament, els membres de la Corporació que es relacionen exerciran el 
càrrec en règim de dedicació exclusiva: 

 
Jordi Fàbrega i Vilà 
M. Àngels Planas i Crous 

 
Segon:  Establir  a  favor  dels  membres  de  la  Corporació  que  desenvolupin  les 
seves   funcions   en   règim   de   dedicació   exclusiva,   les   retribucions   que   es 
relacionen,  les  quals  es  percebran  en  catorze  pagues  de  3.474,93  €,  dotze 
correspondran als mesos naturals i dues pagues extraordinàries. 

Seran actualitzades anualment amb la variació soferta per l'IPC de Catalunya. 

Tercer: Establir que el règim de dedicació exclusiva comporta per a cadascuna de 
les persones compreses,   en la seva aplicació, l'alta al règim corresponent de la 
 Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes expressades.    
La percepció de retribució per aquest concepte és incompatible a qualsevol altre 
retribució a càrrec dels pressupostos de les administracions públiques, dels ens, 
organismes autònoms i empreses dependents. També serà incompatible amb les 
indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat següent d'aquest acord. 

 
Quart: Fixar el règim d'indemnitzacions per a la resta de regidors, amb efectes des 
de l'1 de juliol de 2011, en les quanties i condicions següents: 

 
- Coordinació tècnica (delegats) 1.300,35 euros 
- Portaveus sense delegació 561,56 euros 
- Comissions Informatives 376,65  euros 
- Ple 701,21  euros 

 
Aquestes quantitats es satisfan en dotze pagues corresponents a les mensualitats 
de  l'any  i  seran  actualitzades  anualment  amb  la  variació  soferta  per  l'IPC  de 
Catalunya. 

 
Pel concepte d'assistències i indemnitzacions els regidors no podran percebre una 
quantia superior a: 

 
-  Regidors de l'Equip de Govern 2.378,21 euros 
- Regidorr de l'Oposició  1.077, 86 euros 
- Regidors oposició portaveus 1.639,62 euros 

 
Cinquè: Establir que les retribucions i indemnitzacions que es reconeixen en els 
acords  anteriors,  seran  independents  del  dret  a  que  es  reconeix  igualtat  als 
membres corporatius i la percepció de dietes per desplaçament i allotjament per 
raó  del  càrrec,  així  com  les  indemnitzacions  per  despeses  ocasionades  en 
l'exercici del càrrec que siguin efectius i als justificació documentació prèvia. 

 
Sisè:  Assignar  de  conformitat  amb  l'article  73.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, 
reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  als  grups  polítics  la  dotació  econòmica 
que compte amb un component fix de 800€, idèntic per tots els grups de euros 
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mensuals, i un altre component variable, en funció del nombre de cadascun d'ells, 
a raó de 40 euros per membre, sent la quantitat resultant la següent: 

 
- Grup municipal de Convergència i Unió. CiU:  1.200 € 
- Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Progrés Municipal PSC- 
PM. 1.080 € 
-  Grup municipal del Partit Popular. PP: 920 € 
- Grup municipal d'Unitat Popular - Poble Actiu: CUP-PA: 920 € 
- Grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa. ICV-EUiA-E: 880 € 

 
Aquesta  quantitat  s'incorporarà  a  compte  del  grup  municipal  a  l'entitat  bancària 
que assenyalin els respectius portaveus. 

 
Setè:  Els  grups  municipals  disposaran  d'un  espai  de  treball  a  l'Ajuntament  en 
condicions adequades i dels recursos materials adequats per poder desenvolupar 
la seva tasca. 

 
Vuitè:   Els   grups   municipals,   independentment   que   siguin   del   Govern   o   de 
l'oposició, disposaran d'un espai institucional neutre per a les seves 
comunicacions amb la premsa. 

Resolució 2011000100 
 
 

8a).   Configurar  com  a  lloc  de  treball  per  al  seu  desenvolupament  per  
personal eventual,  de  confiança  o  d'assessorament  especial,  el  que  
seguidament  es relaciona amb la denominació, dedicació i retribucions que 
figura en la proposta de llocs de treball aprovada pel Ple de la Corporació per a 
l'any 2011: 

 
Cap  dels  Serveis  d'Urbanisme:  Dedicació  de  40  hores  setmanals.  Assimilable  a 
Cap de Serveis (grup A nivell CD 28). Retribució per complement específic segons 
relació de llocs de treball. 

 
Cap de Gabinet d'Alcaldia: Dedicació de 40 hores setmanals. Assimilable a Cap 
de  Serveis  (grup  A  nivell  CD  28).  Retribució  per  complement  específic  segons 
relació de llocs de treball. 

Resolució 2011000101 
 

8b). Configurar  com  a  lloc  de  treball  per  al  seu  desenvolupament  per  
personal eventual,  de  confiança  o  d'assessorament  especial,  el  que  
seguidament  es relaciona amb la denominació, dedicació i retribucions que 
figura en la proposta de llocs de treball aprovada pel Ple de la Corporació per a 
l'any 2011: 

 
a) 1 tècnic de grau mig per cada grup municipal: Dedicació de jornada completa, 
35   hores   setmanals.   Assimilable   al   grup   B   (nivell   CD   21).   Retribució   per 
complement específic segons relació de llocs de treball. 

 
b)  1  auxiliar  administratiu  per  cada  grup  municipal:  Dedicació  de  35  hores 
setmanals.  Assimilable  al  grup  D  (nivell  CD  16).  Retribució  per  complement 
específic segons relació de llocs de treball. 

 
c) Els grups que superin els 3 regidors i que no siguin del Govern, i en cada tram 
de 2 regidors posteriors, es podrà comptar amb un tècnic de grau mitjà  (nivell B) 
a mitja jornada. 

Resolució 2011000102 
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9. Modificar la plantilla de personal de l'any 2011, aprovada pel Ple Municipal en sessió 
celebrada el dia 16 de novembre de 2010 en els següents termes: 

 
1. Amortitzar el lloc de treball de cap d'àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut. 

 
2. Crear un lloc de treball de Gerent adscrit a l'àrea d'Alcaldia i amb la consideració de 
personal   eventual   i   de   confiança   i   assessorament   especial   d'acord   amb   el   que 
disposen  els  articles  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. 

 
El lloc de treball de gerent estarà integrat en el grup A, subgrup A1,  amb un nivell CD 
30,   jornada de 40 hores  setmanals  i  unes  retribucions  brutes  anuals  de setanta-dos mil 
noranta-un euros amb setze cèntims (72.091,16 €). 

 
3. Crear un lloc de treball de cap de servei d'Alcaldia, adscrit a l'àrea d'Alcaldia i amb 
la consideració de personal eventual i de confiança i assessorament especial d'acord 
amb el que disposen els articles 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. 

 
El lloc de treball de cap de servei d'Alcaldia estarà integrat en el grup A, subgrup A1, 
amb un nivell CD 28,  jornada de 40 hores setmanals i unes retribucions brutes anuals 
de   cinquanta-tres   mil   sis-cents   noranta-quatre   euros   amb   noranta-vuit   cèntims 
(53.694,98 €). 

 
El  present  acord  s'adopta  de  conformitat  amb  el  que  estableix l'article  28  i  següents 
del  Decret  Legislatiu  1/1997,  de  31  d'octubre,  pel  que  s'aprova  el  text  únic  de  les 
disposicions vigents en matèria de funció pública i els articles 27 i següents del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Personal al Servei de les 
Entitats Locals. 

 
 
PROPOSICIONS URGENTS 

 

10. Primer: Crear com a òrgan de govern municipal la figura de cap de l'oposició que 
es regirà pels següents criteris: 

 
a)  Serà  cap  de  l'oposició  el  regidor  o  la  regidora  que  sigui  portaveu  del  grup 
municipal de l'oposició amb més escons. 

 
b) El nomenament es realitzarà per decret de l'Alcaldia. 

 
c) Tindrà les següents atribucions sens perjudici de les que li correspongui com a 
regidor o regidora: 

 
-  Ésser  consultat,  a  iniciativa  de  l'alcalde  o  alcaldessa  de  Girona,  sobre  els 
assumptes de més importància per a la ciutat. 

 
- Proposar millores a l'acció de govern municipal. 

 
d) El cap o la cap de l'oposició, sens perjudici dels drets que li corresponen com a 
regidor   o   regidora   tindrà   el   tractament   protocol·lari   i   institucional   de   tinent 
d'alcalde. 

 
Resolució 2011000103 
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DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 8 folis, és testimoni 
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia dotze 
de juliol de dos mil onze. 

 
Girona, 13 de juliol de 2011 

 

La secretària general 
 
 
 
 
 
 
 

M. Glòria Gou Clavera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


