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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17
D'OCTUBRE DE 2011.

*

Subscriure la declaració final del projecte CLIQ-Creating Local Innovation through
a Quadruple Helix del programa INTERREG IVC de cooperació interregional
europea sobre el rol de les ciutats mitjanes en l'impuls de la innovació local
basada en la cooperació de quàdruple hèlix 'CLIQ Declaration', en els termes que
figuren en el document en llengua anglesa annex a aquesta resolució.

Facultar a l'Alcalde-President per a la signatura de la Declaració 'CLIQ
Declaration' als efectes de la seva tramesa a l'Ajuntament de la ciutat de
Jyväskylä com a coordinació transnacional del projecte, per a integració en el
document conjunt que serà adoptat pels socis del projecte en la cimera de les
institucions i entitats participants que se celebrarà a Brussel·les el 21 de setembre
de 2011.

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

ANNEX : CLIQ DECLARATION

Primer.- DESIGNAR la Regidora MªÀngels Planas i Crous en substitució de la
Regidora Amèlia Barbero Rivera, perquè exerceixi les funcions de l'Organisme
Intermedi del Fons de Cohesió per al període 2007-2013, d'acord amb la
normativa comunitària i les directrius del Ministeri d'Economia i Hisenda,
autoritzant-la per a que pugui subscriure acords amb el Ministeri d'Economia i
Hisenda i pugui realitzar totes les actuacions necessàries per l'exercici de les
funcions que se li encomanen, així com organitzar el funcionament de l'Organisme
Intermedi  proposant a l'Alcaldia per a la seva aprovació mitjançant Decret, la
designació d'un coordinador i demés persones que hagin d'integrar-se en aquest
Organisme, i així mateix, pugui contractar assistència i els serveis externs
necessaris per l'obtenció de l'ajuda del Fons de Cohesió 2007-2013 assignada a
l'Ajuntament de Girona.   

Segon.- Donar compte del present acord al Ple de l'Ajuntament, en la propera
sessió que celebri.

Sentència núm. 234, de 12 de gener de 2011, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 332/08,
interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 22 de maig de
2008, pel que es va ordenar el cessament, en el termini de 15 dies, de l'activitat de
prostitució desenvolupada en el carrer Bisbe Lorenzana, 13, de Girona, així com el
tancament del corresponent local, sota la consideració d'establiment de pública
concurrència, per no resultar legalitzable per raó de la seva proximitat a l'escola
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La Salle i el CEIP Verd.

Sentència núm. 231, de 13 de juliol de 2011, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm.
108/2011, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 17
de desembre de 2010, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat
per la part recurrent contra les sancions recaigudes en varis expedients
sancionadors, per raó d'estacionament de vehicle en zona d'aparcament amb
horari limitat.

Sentència núm. 250, de 22 de juliol de 2011, del Jutjat Penal núm. 4 de Girona,
dictada en el procediment abreujat 241/2010, en virtut de la qual es condemna a
l'acusat com autor penalment responsable d'un delicte de danys de l'article 263
del Codi Penal, a la pena de sis mesos de multa amb una quota diària de 5 Euros,
alhora que se'l condemna a indemnitzar a l'Ajuntament de Girona en la quantitat
de 1.524,13 Euros pels desperfectes causats en una farola.

Sentència núm. 254, de 27 de juliol de 2011, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 613/09,
interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 4 de setembre
de 2009, pel que es va desestimar la petició formulada per la part recurrent, per la
que sol·licitava l'anul·lació, o en el seu cas, la declaració de lesivitat de les
llicències urbanístiques atorgades per acords municipals de dates 22 de març de
2007 i 19 de juny de 2008, en favor d'una comunitat de propietaris per a la
rehabilitació de l'edifici i instal·lació d'un ascensor. La quantia del procés a efectes
de responsabilitat patrimonial se elevava a 500.189,20 Euros.

Sentència núm. 215, de 29 de juliol de 2011, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 14/2011,
interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 25 d'octubre de
2010, pel que es va desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat
patrimonial derivada de la reclamació formulada per la part recurrent, per lesions
sofertes a conseqüència d'una caiguda al travessar el pas de vianants del carrer
Barcelona, davant de la Seat, el dia 21 d'agost de 2009. La reclamació
desestimada s'elevava a la quantitat de 5.820,45 Euros.

Sentència núm. 284, de 29 d'agost de 2011, del Jutjat Penal núm. 4 de Girona,
dictada en el procediment abreujat 352/07, en virtut de la qual es condemna a
l'acusat com autor penalment responsable d'un delicte de resistència a l'autoritat
de l'article 556 del Codi Penal, a la pena de presó de 6 mesos; d'una falta de
danys de l'article 625 del Codi Penal, a la pena de multa de 10 dies a raó de 5
euros per dia; i d'una falta de lesions de l'article 617.1 del Codi Penal, a la pena de
multa d'1 mes a raó de 5 euros per dia; alhora que se'l condemna a indemnitzar a
l'Ajuntament de Girona en la quantitat de 368,27 Euros pels desperfectes causats
en un vehicle policial d'aquesta entitat local.

Sentència núm. 692, de 16 de setembre de 2011, del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, que estima el
recurs contenciós administratiu núm. 386/06, interposat contra l'acord adoptat pel
Ple de la Corporació en sessió del dia 7 de març de 2006, pel que es va aprovar
definitivament el Pla de Millora Urbana del Mercat de Santa Eugènia.
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Sentència núm. 297, de 20 de setembre de 2011, del Jutjat Penal núm. 4 de
Girona, dictada en el procediment abreujat 125/2009, en virtut de la qual es
condemna a l'acusat com autor penalment responsable d'un delicte de conducció
temerària de l'article 381 del Codi Penal, a la pena de 6 mesos de presó,
inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de
la condemna, privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps
d'1 any i 1 dia i abonament de les costes processals, alhora que se'l condemna a
indemnitzar a l'Ajuntament de Girona en la quantitat de 56 euros pel cost global de
la neteja realitzada.

Sentència núm. 920, de 20 de setembre de 2011, del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Primera, que desestima
el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència de data 17 de desembre de
2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, en virtut de la
que es va desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 385/06 interposat
contra el Decret d'Alcaldia de data 24 d'abril de 2006, desestimatori del recurs de
reposició interposat contra l'anterior Decret d'Alcaldia de 14 de març de 2006, pel
que es va requerir al recurrent perquè abonés la quantitat de 13.075,95 Euros
corresponents a l'actuació interior realitzada a la parcel·la del carrer Albí de
Girona, per part del servei d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA, a fi de
procedir a l'adequació de la connexió a la xarxa de sanejament, conforme disposa
l'ordenança municipal de sanejament.

Primer: Designar a la senyora Coralí Cunyat i Badosa membre del Patronat
vicepresidenta tercera de la Fundació Fira de Girona. 

Segon: Convalidar aquest decret en la primera sessió plenària que se celebri.

Primer.- Nomenar a la Sra. Isabel Muradàs i Vàzquez, representant d'aquest
Corporació al Consell Rector de l'Escola de Música del Gironès (Organisme
Autònom del Consell Comarcal del Gironès).
Segon.- Convalidar aquesta resolució en el Ple Municipal en la propera sessió que
se celebri.

Primer. COMPARÈIXER i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 41/2011, interposat pel senyor Pere Oliva Adroher, contra el
Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 19 de novembre de 2010, pel que
es va desestimar el recurs de reposició interposat pel recurrent contra l'anterior
Decret d'Alcaldia de data 12 d'agost de 2010, d'imposició d'una sanció en
l'expedient número 436599, per un import de 150 Euros i retirada de 4 punts del
permís de conduir, per infracció a les normes de trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, per no respectar, el conductor del vehicle, el llum vermell
d'un semàfor, el dia 30 d'abril de 2010, al carrer de Joan Maragall.

I en el seu cas, a la vista de la sentència dictada pel Jutjat i els seus fonaments
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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
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. 3 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 09.03.2011 (RE
2011010799).

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

Primer. COMPARÈIXER i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 252/2011, interposat pel senyor David Castillo Martínez, contra
el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 30 de març de 2011, pel que es
va desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial formulada
pel recurrent, per lesions i danys materials soferts com a conseqüència d'un
accident amb el ciclomotor a la rotonda de l'Assemblea de Catalunya, el dia 22 de
gener de 2009, en motiu de l'existència de sorra a la calçada.

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
justificants dels emplaçaments, tal com determinen els apartats 1 i 2 de l'article 49
de l'esmentada Llei.
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Tercer. Comunicar al Jutjat del Contenciós núm. 1 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 13.07.2011 (RE
2011034685).

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

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. 278/2011, interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer
de la Rutlla, 16, contra la desestimació presumpta de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada el dia 2 de juliol de 2010, davant
l'Ajuntament de Girona, pels danys i desperfectes ocasionats en l'edifici de la
comunitat degut a les obres d'urbanització del carrer de la Rutlla de Girona.

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
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
2011037135).

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

Primer. COMPARÈIXER i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 313/2011, interposat per la senyora Margarita Juan Mas contra
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el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 8 de juny de 2011, pel que es va
estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la recurrent, per
les lesions derivades d'una caiguda a la Gran Via de Jaume I, el dia 12 de juliol de
2008, degut al mal estat del paviment, desestimant la valoració econòmica
interessada de 14.376,03 Euros i establint la valoració econòmica de les lesions
en 1.574,10 Euros.

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
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. 3 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 09.08.2011 (RE
2011038506).

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

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. 250/2011, interposat pel senyor Jordi Porxas Gallego contra la
resolució de la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona, de data 14 d'abril de
2011, per la que es va acordar iniciar el procediment per declarar la pèrdua de
vigència de l'autorització administrativa per a conduir del recurrent i contra la
resolució de l'Ajuntament de Girona dictada en l'expedient sancionador 298101 de
l'any 2008, en virtut de la qual es va acordar la pèrdua de 2 punts de l'autorització
administrativa per conduir del recurrent.

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.
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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
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 03.08.2011 (RE
2011037865).

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

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. 305/2011, interposat per la societat Urbaser, SA, contra l'acord
adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 10 de maig de 2011, pel que es
va declarar vàlida la licitació i es va adjudicar la contractació administrativa per a
la selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta
destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública
viària de Girona.

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
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 16.09.2011 (RE
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2011043258).

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

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. 181/2011, interposat pel senyor Salvador Carral Felip, contra el
Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 1 de març de 2011, en virtut del
qual es va desestimar el recurs de reposició interposat pel recurrent contra les
liquidacions núms. 10220869 i 10220868 generades en concepte de "treballs de
restitució de la realitat física alterada" i "sanció per incompliment de l'ordenança
de gestió de residus", respectivament.

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
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 17.06.2011 (RE
2011030928).

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

Primer. COMPARÈIXER i personar-se l'Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, com a part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 77/2011, interposat per la societat AD Bosch Recanvis, SA,
contra la desestimació per silenci administratiu de les al.legacions formulades per
la recurrent contra el procediment de comprovació limitada de data 14 de maig de
2010, pel que es va comprovar que no tributava per la taxa del servei de recollida
d'escombraries de l'activitat econòmica de comerç menor de tot tipus d'articles i
contra la notificació de la providència de constrenyiment de data 3 de desembre

Resolució 2011000168
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4.

5.

de 2010 dictada per la cap del servei de Recaptació en l'esmentat procediment.

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
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. 3 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 15.06.2011 (RE
2011030429).

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

Primer.- APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci Transversal, Xarxa
d'Activitats Culturals, que comporta la modificació dels articles que s'indiquen en
el document annex 1 que consta a l'expedient.
Un cop incorporades aquestes modificacions el text definitiu dels estatuts
esmentats és el que figura en el document annex 2 de l'expedient.

El procediment de publicació i informació pública dels acords relacionats amb
l'aprovació de la modificació d'aquets estatuts s'efectuarà a tavés del Consorci
Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals.

Segon.- Facultar l'alcalde-president per a l'adopció dels actes necessaris per a
l'execució d'aquest acord.

Primer. Crear la Taula de Mobilitat, com a òrgan resultant de la fusió del Consell
Municipal del Trànsit i l'existent Taula de Mobilitat, que ostentarà les funcions que
corresponien a cadascun dels dos òrgans fusionats, i que quedaran definides en
el Reglament de la Taula de Mobilitat.

Segon. Aprovar inicialment el Reglament de la Taula de Mobilitat. El text del
Reglament, així com els membres que composen la Taula de Mobilitat figuren

Resolució 2011000170
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6.

7.

com a documents adjunts al present informe (Annex I i Annex II respectivament).

Tercer. Sol·licitar a les institucions i a les entitats ciutadanes que figuren a l'Annex
II la seva participació a la Taula de Mobilitat i, en el seu cas, la designació d'un
representant.

Quart. Sotmetre a informació pública l'expedient i el text del Reglament de la
Taula de Mobilitat, per un termini de trenta dies, als efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments, a comptar des de la publicació de l'anunci
d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, amb la precisió que, de no
formular-se cap al·legació o suggeriment, el referit reglament es considerà aprovat
definitivament, de conformitat amb el que disposen els articles 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 178.c) 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.

Cinquè. En el supòsit d'haver-se presentat reclamacions o suggeriments, es
resoldran aquests i s'aprovarà definitivament el text, per acord plenari, que es
publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, iniciant-se la seva
vigència l'endemà de la referida publicació.

Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de guals i entrades de
vehicles i derogar l'ordenança municipal reguladora de guals i reserves
d'aparcament aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 17 de setembre de 1985.

Segon. Sotmetre a informació pública l'expedient i el text de l'Ordenança per un
termini de trenta dies als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments,
a comptar des de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'edictes
de l'Ajuntament, i en la pàgina web, amb la precisió que, de no presentar-se cap
al·legació o suggeriment, l'Ordenança es considerarà aprovada definitivament, de
conformitat amb el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril
reguladora de les bases de règim local i l'article 178.1.a 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.

Tercer. En el supòsit d'haver-se presentat reclamacions o suggeriments, es
resoldran aquests i s'aprovarà definitivament el text, per acord plenari, que es
publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Provincia, iniciant-se la seva
vigència l'endemà de la referida publicació.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'octubre de 2011
següent:

Primer.- APROVAR inicialment la modificació puntual del Pla de Millora Urbana de
la UA 76 La Pabordia, de conformitat amb el que disposa l'article 85 en relació
amb l'article 96 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme.

Resolució 2011000172
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8.

9.

10.

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant
Edictes publicats en el Butlletí oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i en la premsa local.

Tercer.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme, d'acord amb el
que disposa l'article 85 en relació amb l'article 96 del propi DL 1/2010, de 3
d'agost, en el sentit de si procedeix el tràmit qualificat de l'article 98.2 o, en d'altre
cas, el prescrit en l'apartat 5 del propi article 98.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'octubre de 2011
següent:

Primer.- APROVAR inicialment la modificació puntual del Pla de Millora Urbana de
la UA 86 Camp de la Coma, de conformitat amb el que disposa l'article 85 en
relació amb l'article 96 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme.

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant
Edictes publicats en el Butlletí oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i en la premsa local.

Tercer.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme, d'acord amb el
que disposa l'article 85 del propi DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme.

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'octubre de 2011
següent:

Primer.- APROVAR inicialment el Pla de Millora Urbana Can Turon, de conformitat
amb el que disposa l'article 85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme, condicionant la seva aprovació definitiva a la
incorporació de la documentació que consta en l'informe tècnic obrant a
l'expedient, del que se'n donarà trasllat al promotor.

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i en la premsa local; practicant-se, alhora,
notificació individualitzada a la resta de propietaris inclosos dins la Unitat
d'Actuació.

Tercer.- Sol·licitar els informes que siguin necessaris, de conformitat amb el que
disposen els articles 79.2 i 85.5 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme.

1r.- Autoritzar a la societat mercantil TRARGISA per a la concertació d'una
operació de crèdit a llarg termini per un import d'un milió setanta-tres mil set-cents
quaranta cinc euros (1.073.745,- €), destinat al finançament del pla d'inversions
per la planta incineradora pels anys 2011-2012.

2n.- Avalar a l'empresa TRARGISA per la concertació de l'operació de crèdit
autoritzada en el punt anterior fins el límit de risc del 73 per 100 de participació de
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11.

13.

14.

15.

l'Ajuntament en la societat.

3r.- Facultar a l'Alcalde o regidor en qui delegui per a la formalització de l'operació
d'aval aprovada en el punt anterior.

4t.- Comunicar l'operació de crèdit a la Direcció General de Política Financera del
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord a
l'ordre
ECF/138/2007 de 27 d'abril, en matèria de tutela financera dels ens locals.

Primer.- Aprovar un conveni subvencional entre l'administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Girona,
per al finançament de l'Escola de Música Municipal per al curs 2010-2011, d'acord
amb els pactes que consten en el document annex present a l'expedient.
Segon.- Acceptar la subvenció d'import 195.960,00 € per al funcionament de
l'Escola Municipal de Música de titularitat de l'Ajuntament de Girona, com
aportació per al curs 2010-2011 i que es formalitza mitjançant conveni entre
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Girona.

Moció que presenta el grup municipal del PSC en contra de l'aturada de les obres
per a la construcció d'habitatges tutelats a les voltes d'en Rosés.

Adherir-nos a l' "Acord per a l'estabilitat econòmica dels ajuntaments catalans",
aprovat el dia 6 de setembre d'enguany per la Federació de Municipis de
Catalunya, que proposa entre molts altres temes l'inici de la redacció de la Llei de
finançament local catalana.
Adherir-nos a la proposta d' "Acord per a l'assemblea de la FEMP", aprovada el
dia 6 de setembre d'enguany, on es defensa la reclamació al govern de l'Estat que
en els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012 es contempli, dins de la
partida del fons municipal, un nou apartat econòmic per tal de compensar la
quantitat que els ajuntaments hem de retornar a l'Estat, així de forma consecutiva
durant els quatre anys següents que es contempla per retornar aquests
sobreingressos.
Donar suport a les diferents accions portades a terme per entitats i associacions a
favor del finançament local i adherir-nos a la petició del president de l'Associació
Catalana de Municipis i del comitè executiu de la Federació de Municipis de
Catalunya de convocar la constitució urgent del Consell de governs locals.

Iniciar el tràmits per a la supressió del Vial de les Hortes de Santa Eugènia i
modificar el PGOU i el Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia per adequar
la seva cartografia, suprimint les referències al vial.

1. Que es reconsideri la decisió de no obrir el Centre de Dia de Santa Eugènia i
s'obrin negociacions amb la Generalitat i l'ICASS per al seu cofinançament.
Paral·lelament que es situï en el projecte de pressupost del 2012 una partida que
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16.

17.

permeti la seva sostenibilitat.

2. Que a no més tardar de l'1 de gener del 2012 s'obri el Centre de Dia de Gent
Gran de Santa Eugènia.

PRIMER.- L'Ajuntament de Girona s'adhereix formalment al projecte "e-MTA:
Campus Euromediterrani del Turisme i l'Aigua".

SEGON.-  Manifestar el suport institucional a les accions que es despleguin,
col·laborant en la difusió del projecte en tots els seus àmbits.

Primer.-   Mostrar   la   preocupació   de   l'Ajuntament   de   Girona   per
l'increment   dels processos   d'execució   de   crèdits   hipotecaris   i   de   les
conseqüències   socials   i econòmiques  que  se'n  deriven,  així  com  per  la
necessitat  de  millorar  l'accés  dels ciutadans al finançament.

Segon.-  Continuar  adoptant,  des  de  l'Ajuntament  de  Girona,  mesures  per
prevenir  i combatre  les  conseqüències  socials  dels  desnonaments  dels
habitatges  a  la  ciutat,  i en concret les següents:

a)   Garantir  la  coordinació  entre  els  serveis  d'habitatge  i  les  altres  seccions
de Serveis   Socials   de   l'Ajuntament,   realitzant   reunions   mensuals   sobre
les problemàtiques derivades de l'habitatge.

b)   Reforçar a través de l'Oficina Municipal d'Habitatge el servei de seguiment  de
la  situació  global  de  l'habitatge  a  Girona,  inclosos  els  processos  d'execució
hipotecària i desnonaments.

c)   Millorar  la  informació  sobre  el  servei  que  ofereix  l'oficina  de  l'Ofideute
de  la Generalitat de Catalunya en matèria d'assessorament legal i mediació amb
els bancs  i  caixes  per  trobar  alternatives  que  no  comportin  la  negació  del
dret  a l'habitatge.

d)   Oferir un servei d'assessorament sobre contractes hipotecaris, per a persones
que han contret hipoteques i estan en situació de risc, i per a persones que ja
estan en situació d'impagaments i que són susceptibles de patir desnonaments.

Tercer.-  Mantenir  per  a  l'any  2012  les  ajudes  de  serveis  socials  destinades
a  evitar l'exclusió  social  que,  entre  d'altres,  permeten  evitar  certes  situacions
 de  talls  en subministraments imprescindibles com l'aigua, l'electricitat i el gas.

Quart.-  Reforçar  la  difusió  de  les  ajudes  en  matèria  d'habitatge  que
actualment  es poden  tramitar  a  l'Oficina  Municipal  d'Habitatge,  tant  les
ajudes  de  lloguer  (de  l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya), en què
existeix una prestació específica per a   situacions   d'especial   urgència   per   al
pagament   del   lloguer   o   de   les   quotes d'amortització   hipotecària   en
situacions   especials,   així   com   reforçar   la   borsa d'habitatge de lloguer per
tal d'oferir uns preus de lloguer inferiors als del mercat.

Cinquè.-  Traslladar  al  govern  espanyol  i  al  govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya  la demanda de reconvertir el parc d'habitatges buits que actualment
són propietat de les entitats financeres a Girona en un parc de lloguer social,
obligant d'aquesta manera als bancs  a  cedir  per  lloguer  social  als  municipis
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18.

un  percentatge  dels  pisos  que  tenen sense ocupar.

Sisè.-  Demanar  al  Govern  espanyol  que,  tal  i  com  fa  temps  que  proposen
diverses organitzacions  socials,  com  ara  la  Plataforma  d'Afectats  per  la
Hipoteca,  aprovi  una modificació  de  la  regularització  hipotecària  que  inclogui
la  figura  de  la  dació  en pagament  i  que  aquesta  tingui  efectes  retroactius.
I,  en  aquest  sentit,  acordar  que l'Ajuntament  de  Girona  difongui  i  doni
suport  a  la  recollida  de  signatures  per  a  la Iniciativa Legislativa Popular sobre
la dació en pagament impulsada recentment.

Setè.- Instar al Govern espanyol a aprovar una moratòria o implementar les
mesures necessàries  per  paralitzar  el  desnonaments  de  les  famílies  i
persones  en  situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària. I, en el cas dels
milers de desnonaments ja produïts, que s'aprovin amb caràcter d'urgència
mesures destinades a aconseguir que els  milers  de  pisos  buits  d'aquests
embargaments  siguin  posats  a  disposició  de  les famílies o persones
desnonades, mitjançant formes de lloguer social.

Vuitè.- Traslladar aquests acords a la Comissió d'Habitatge del Congrés espanyol
i a la Mesa del Parlament de Catalunya.

Primer.-  Adherir-se,  de  cares  a  les  pròximes  edicions,  a  la  commemoració
del  Dia Internacional  per  a  l'Eradicació  de  Pobresa,  amb  l'organització
d'actes  de  debat  i formació sobre les eines i iniciatives encaminades a combatre
la pobresa i els factors socioeconòmics que la generen.

Segon.- Traslladar a les entitats supramunicipals gironines la necessitat d'impulsar
un debat  sobre  la  Renda  Bàsica  de  Ciutadania,  universal  i  incondicional
com  a  eina  per combatre la pobresa i l'exclusió social.

Tercer.-  Demanar  al  Consell  Econòmic  i  social,  que  estudiï  les  experiències
que s'estan impulsant en aquesta línia a les Juntes Generals de Gipuzkoa, al País
Basc.

Resolució 2011000184
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Girona, 18 d'octubre de 2011                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 7 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia disset
d'octubre de dos mil onze.


