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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 12 DE
SETEMBRE DE 2011.

*

*

*

Sentència núm. 546, de 28 de juny de 2011.

Sentència núm. 133, de 8 de juliol de 2011.

Sentència núm. 231, de 13 de juliol de 2011.

Primer: Nomenar pel grup municipal del PSC al senyor Alfons Jiménez Cortacans i
a la senyora Judit Arroyo Berenguer, com a personal eventual, de confiança o
assessorament especial, assimilables al grup B (nivell CD 21), tècnics de grau
mig,   amb una dedicació de 35 hores setmanals i una retribució bruta mensual de
1.759,14 euros i amb efectes del dia 15 de juliol de 2011.

Segon: Nomenar pel grup municipal del PPC a la senyora Maria Teresa
Carpintero Campal, com a personal eventual, de confiança o assessorament
especial, assimilable al grup D (nivell CD 16), auxiliar administrativa, amb una
dedicació de 35 hores setmanals i una retribució bruta mensual de 1.275,82 euros
i amb efectes del dia 15 de juliol de 2011 i  al senyor Jaume Veray Cama, com a
personal eventual, de confiança o assessorament especial, assimilable al grup B
(nivell CD 21), tècnic de grau mig, amb una dedicació de 35 hores setmanals i una
retribució bruta mensual de 1.759,14  euros i amb efectes del dia 15 de juliol de
2011. 

Tercer: Nomenar pel grup municipal del CUP al senyor Biel de Montserrat Valls,
com a personal eventual, de confiança o assessorament especial, assimilable al
grup B (nivell CD 21), tècnic de grau mig, amb una dedicació de 35 hores
setmanals i una retribució bruta mensual de 1.759,14 euros i amb efectes del dia
15 de juliol de 2011. 

Quart: Nomenar pel grup municipal d'ICV al senyor Albert Piqué Guijarro, com a
personal eventual, de confiança o assessorament especial, assimilable al grup B
(nivell CD 21), tècnic de grau mig, amb una dedicació de 17,5 hores setmanals i
una retribució bruta mensual de 879,57 euros i amb efectes del dia 15 de juliol de
2011. 

Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri. 

Primer: Nomenar pel grup municipal del CiU a la senyora Sònia Cebrian Torres,
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2. ASSABENTATS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 14 de juliol de 2011
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com a personal eventual, de confiança o assessorament especial, assimilable al
grup B (nivell CD 21), tècnic de grau mig, amb una dedicació de 35 hores
setmanals i una retribució bruta mensual de 1.759,14 euros i al senyor Jordi
Carreras Llorens, com a personal eventual, de confiança o assessorament
especial, assimilable al grup D (nivell CD 16), auxiliar administratiu, amb una
dedicació de 35 hores setmanals i una retribució bruta mensual de 1.275,82 euros
i amb efectes a partir del dia 20 de juliol de 2011.

Del present decret se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

NOMENAR pel grup municipal del PSC al senyor Joan Quer de la Torre, com a
personal eventual, de confiança o assessorament especial, assimilables al grup C-
2 (nivell CD 16), auxiliar administratiu, amb una dedicació de 17,5 hores
setmanals i una retribució bruta mensual de 637,91 euros i amb efectes del dia 15
d'agost de 2011.

Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.

Ratificar pel Ple la modificació puntual de la Divisió K de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l'ocupació o aprofitament especial de subsòl, sòl, i vol de
la via pública en motiu de les Fires de Sant Narcís 2011.

Primer. COMPARÈIXER i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 329/2011, interposat per la societat Logar, SC i José Maria
García Martín, contra l'actuació material de l'Ajuntament de Girona constitutiva de
via de fet, consistent en cessar l'ús privatiu de la via pública per mitjà d'un camió
parada de venda d'entrepans i begudes titularitat de Logar, SC, al carrer
Bonastruc de Porta i Carrer Güell de Girona, sense tramitació prèvia de cap
expedient administratiu.

I en el seu cas, a la vista de la sentència dictada pel Jutjat i els seus fonaments
jurídics, interposar recurs de l'apel.lació, o el que procedeixi, fins a obtenir
resolució definitiva inapel.lable.

El present acord s'adopta previ informe favorable de la secretaria lletrada de la
corporació, de conformitat amb l'article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de
18 d'abril i disposicions concordants i complementàries.

Segon. Acordar la remissió dels expedients per fotocòpia autenticada, complerts i
foliats i acompanyats d'un índex, també autenticat de conformitat amb l'article 48,
apartats 3 i 4 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i notificar la present resolució en el termini de cinc dies
a tots els que apareguin com a interessats en l'expedient, emplaçant-los perquè
puguin personar-se com a demandats en el termini de 9 dies incorporant els
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Decret de l'Alcaldia de data 4 d'agost de 2011
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

justificants dels emplaçaments, tal com determinen els apartats 1 i 2 de l'article 49
de l'esmentada Llei.

Tercer. Comunicar al Jutjat del Contenciós núm. 2 de Girona que:

a) Als efectes previstos a l'article 38 de la Llei Jurisdiccional que aquest
Ajuntament no té coneixement de l'existència d'altres recursos contenciosos
administratius.
b) La comunicació judicial ha estat enregistrada d'entrada el dia 29.07.2011 (RE
2011037174).

Quart. El present acord es convalidarà en la propera sessió plenària que se
celebri.

Adhesió a l'Associació Catalana de Municipis.

Aprovar la participació d'aquest Ajuntament en la 2a convocatòria del Programa
Operatiu de Cooperació Territorial Espanya - França - Andorra 2007-2013
(POCTEFA 2007-2013) de la Comissió Europea amb la presentació, conjuntament
amb els ajuntaments de Mataró i Perpinyà, del projecte "Espai Transfronterer d'Art
Contemporani" (ETAC).

Sotmetre novament a informació pública la modificació puntual del Text refós del
PGOU de Girona núm. 33 Clínica Dr. Bofill.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell. Illa
221. Adaptació a la modificació puntual del PGOU núm. 12 a) PA- 97 Pujada Sant
Feliu I; b) PA-98 Pujada Sant Feliu II; i c) PA-99 Torre Bosch Monar.

Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 41 per a
l'adaptació a les alçades reguladores en l'edificació al Decret 55/2009, de 7 d'abril,
sobre condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla  Parcial del Sector Pla de
Baix de Domeny.

Autoritzar la declaració de compatibilitat formulada senyor Joaquim Oliva Sala que
presta serveis de cap d'Urbanisme.

Adhesió al conveni entre l'AEAT i la FEMP per a la recaptació en via executiva
dels recursos de dret públic de les Corporacions Locals.
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S'ha desestimat la proposta següent:12.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

MOCIONS
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13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per tal d'exigir el compliment de
la declaració d'impacte ambiental en les obres del TAV.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA referent a reclamar un
referèndum sobre la reforma de la Constitució.

Moció que presenta el grup municpal d'ICV-EUiA i el PSC referent a la renda
mínima d'inserció.

Moció que presenten els grups municipals de CIU, CUP, ICV-EUIA i  PSC referent
a la defensa del model català d'immersió lingüística.

Moció que presenta el grup municipal del PSC referent a l'inici de les obres de
l'antic Cinema Modern.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP referent a la millora del model de
finançament local i rebuig de l'espoli fiscal.

Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i la CUP pel tancament
definitiu de la central nuclear d'Asco I.

Moció conjunta que presenten els grups municipals Convergència i Unió (CiU),
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM),  Partit Popular (PPC), Grup
municipal d' Iniciativa per Catalunya Verds -Esquerra Unida i Alternativa - Entesa
(ICV-EUiA-E), de suport al Manifest de suport dels alcaldes de capitals de l'Arc
Mediterrani per a la defensa del Corredor Ferroviari Mediterrani.

Moció que presenta el grup municipal del PPC per tal que es convoqui la Taula de
Mobilitat.

Moció que presenta el grup municipal del PSC referent al finançament local dels
ajuntaments.
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S'ha desestimat la proposta següent:

Sotmesa a votació es desestima la urgència. 

16.

21.

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 13 de setembre de 2011                 

La secretària general

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 dotze
de setembre de dos mil onze.
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M. Glòria Gou Clavera


