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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE
DESEMBRE DE 2009.

*

*

*

*

Sentència núm. 969, de 27 d'octubre de 2009.

Sentència núm. 313, d'11 de novembre de 2009.

Sentència núm. 315, de 12 de novembre de 2009.

Sentència núm. 328, de 26 de novembre de 2009.

"Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30
de juliol i amb efectes del dia 25 d'octubre de 2009 J. Pau Galvez Lot, assesor del
grup municipal de ICV en virtut de nomenament efectuat per Decret d'Alcaldia de
data 2 de juliol de 2008.

Nomenar personal eventual de confiança o assesorament especial al senyor Jordi
Cordoba Garcia, assessor del grup municipal de ICV, amb la categoria d'auxiliar
administratiu i amb una dedicació de 17,5 hores setmanals, i una retribució íntegra
mensual de 656,81 euros, i amb efectesdes del dia 1 de novembre de 2009.

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 la corporació.

Del cessament i del nomenament se'n donarà compte al Ple Municipal en la
primera sessió que es celebri.

Primer.- APROVAR els preus contradictoris i el pressupost de liquidació de les
obres d'import dos milions tres-cents vuitanta-vuit mil set-cents tres euros amb
quaranta-nou cèntims (2.388.703,49 €), IVA. inclòs, redactat per l'arquitecte
municipal Sr. Carles Lloret Nadal i que es refereix a la relació d'obres del
pressupost de liquidació del projecte de construcció del centre cívic - biblioteca a
Taialà - Fontajau, que representa el 17,2116444051% del pressupost adicional
aprovat (2.037.940,43 €). L'import de les modificacions del projecte ascendeixen a
la quantitat de tres-cents cinquanta mil set-cents seixanta-tres euros amb sis
cèntims (350.763,06 €), IVA inclòs. El pressupost que s'aprova ascendeix a la
quantitat de dos milions cent noranta-cinc mil dos-cents divuit euros amb
cinquanta-vuit cèntims (2.195.218,58 €), IVA inclòs, i un cop aplicada la baixa, que
seria del 8,099999763%   
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2. ASSABENTATS

3. CONVALIDACIONS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 26 d'octubre de 2009.

Decret de l'Alcaldia de data 22 d'octubre de 2009

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 10 DE
NOVEMBRE D'ENGUANY.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Segon.- ADJUDICAR a l'empresa "ARCADI PLA, S.A.", CIF núm. A-17.022.344,
representada  pel Sr. Albert Abad i Berenguer, l'execució de les esmentades obres
al ser l'adjudicatària de l'obra principal, pel preu de tres-cents vint-i-dos mil tres-
cents cinquanta-un euros amb cinquanta-vuit cèntims (322.351,32 €), IVA inclòs,
un cop aplicada la baixa del 8,099999763%.

L'adjudicació és de conformitat amb l'informe tècnic obrant a l'expedient núm.
2005006863, així com realitzada en ús de la facultat que atorga l'article 141.d) de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.- El present Decret es ratificarà a la propera sessió del Ple de la Corporació
que se celebri.

Cessió gratuïta d'una finca a favor de la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d'un Institut d'Educació Secundària a Palau.

Desestimació recurs de reposició interposat pel Grup Municipal de CiU contra
l'acord plenari de 13 d'octubre de 2009 sobre resolució del contracte de concessió
d'obra pública de l'aparcament de la Plaça Pallol.

Aprovar denominació i perllongació  de noms de carrers

Aprovar inicialment la constitució del Consorci urbanístic per al desenvolupament
de les Àrees Residencials Estratègiques Mas Marroc i Avellaneda - Aragó.

Aprovar definitivament el PMU 14 La Presó.

Aprovar definitivament la modificació del projecte d'obres bàsiques d'urbanització
del sector Pla de Baix de Domeny. Electrificació: Baixa, Mitja i Alta tensió.

Desestimar les al·legacions presentades i sotmetre novament a informació pública
el projecte de reparcel·lació del PA 20 Montbó.

Desestimar les al·legacions formulades i aprovar provisionalment la modificació
puntual del PGOU de Girona núm. 12, PA-97 Pujada Sant Feliu I; PA-98 Pujada
Sant Feliu II; PA-99 Torre Bosch Monar.

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, CiU, PSC i ICV per tal de donar
suport a la proposició de llei presentada mitjançant Iniciativa Legislativa Popular
davant les Corts Espanyoles amb el nom "Televisió sense Fronteres".

Moció que presenten els grups municipals d'ICV, PSC, ERC, CIU i el PP  per un
acord en matèria de canvi climàtic.
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S'ha desestimat la proposta següent:14.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

MOCIONS
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16.

17.

Moció que presenta el grup municipal de CIU sol·licitant s'inclogui a l'ordre del dia
dels plens un punt referent a l'informe de presidència.

Moció que presenta el grup municipal del PP per tal d'instar al Tribunal
Constitucional a resoldre urgentment la constitucionalitat o no de l'Estatut.

Moció que presenten els grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA referent a
adherir-se a les actuacions de caràcter unitari que contribueixen a reforçar la
unitat civil del poble català en la reivindicació de l'Estatut.

Resolució al.legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l'any
2010
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S'ha desestimat la proposta següent:15.

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 16 de desembre de 2009                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

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
quinze de desembre de dos mil nou.


