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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 12 DE MARÇ
DE 2012.

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora
Rosana Rodríguez Flores, assessora del grup municipal de ICV, amb la categoria
de tècnica de grau mitjà, amb una dedicació de 35 hores, i una retribució íntegra
mensual de 1.759,14 euros i amb efectes del dia 9 de gener de 2012.

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

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora
Cristina López González, assessora del grup municipal del PSC, amb la categoria
d'auxiliar administrativa, amb una dedicació de 35 hores, i una retribució íntegra
mensual de 1.275,82 euros i amb efectes del dia 16 de gener de 2012.

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 corporacio.

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

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora
Ana-Isabel González Jodar, assessora del grup municipal del PP, amb la
categoria de tècnica de grau mitjà,  amb una dedicació de 35 hores setmanals, i
una retribució íntegra mensual de 1.759,14 euros i amb efectes del dia 16 de
febrer de 2012.

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

Resolució 2012000073

Resolució 2012000074

3. ASSABENTATS

1.

Decret de l'Alcaldia de data 11 de gener de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 12 de gener de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 15 de febrer de 2012

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

*

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LE SESSIÓNS ANTERIORS, DE DATES 30 DE
GENER I 13 DE FEBRER D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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- Aprovar la liquidació del pressupost 2011 de l'Organisme Autònom d'Educació
Musical amb el següent contingut i segons es detalla al document annex: 

a. Resultat pressupostari : 8.160,54 € 
b. Romanent de tresoreria total :  263.154,16 €
c. Romanents de crèdit : 46.784,99 €
d. Romanent per a despeses generals : 216.369,17 €

2.- Aprovar la incorporació dels crèdits emparats a l'establert a l'art.182 del RDL
2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i per un import de 46.784,99 €,  en càrrec al romanent  destinat a
despeses generals 

3.- Aprovar el romanent disponible per a destinar  a despeses generals, desprès
de la incorporació anterior, per un import de 216.369,17 €.

4.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2011 a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, (art. 193.5 RDL 2/2004, de 5
de març).

5.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri de l'aprovació
de la Liquidació (art. 193.4 RDL 2/2004, de 5 de març)."

- Aprovar la liquidació del pressupost 2011 de l'Organisme Autònom Patronat Call
de Girona amb el següent contingut i segons es detalla al document annex: 

a. Resultat pressupostari : 54.880,83 € 
b. Romanent de tresoreria total :  69.721,51 €
c. Romanents de crèdit :3.814,35 €
d. Romanent per a despeses generals : 65.907,16 €

2.- Aprovar la incorporació dels crèdits emparats a l'establert a l'art.182 del RDL
2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i per un import de 3.814,35 €,  en càrrec al romanent  destinat a despeses
generals 

3.- Aprovar el romanent disponible per a destinar  a despeses generals, desprès
de la incorporació anterior, per un import de 65.907,16 €.

4.- Remetre còpia de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2011 a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, (art. 193.5 RDL 2/2004, de 5
de març).

5.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri de l'aprovació
de la Liquidació (art. 193.4 RDL 2/2004, de 5 de març)."

Resolució 2012000075

Resolució 2012000076

Resolució 2012000077

Decret de l'Alcaldia de data 21 de febrer de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 21 de febrer de 2012

*

*
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Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2011 de l'Ajuntament
de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i posant de manifest  el
resultat següent :

Respecte al pressupost de despeses :

1.Exercici en curs : 
-Pressupost inicial de despeses : 96.075.960,00
-Modificacions de despeses : 53.232.316,80
-Pressupost definitiu de despeses : 149.308.276,80
-Despeses autoritzades : 135.752.869,94
-Despeses compromeses : 128.151.447,37
-Obligacions reconegudes : 119.023.121,75
-Pagaments realitzats : 106.643.084,52
-Pendents pagament : 12.380.037,23

2. Exercicis tancats : 
-Pendent pagament inici exercici : 12.487.256,53 
-Pagaments realitzats : 12.222.842,43
-Pendent pagament final exercici : 258.828,11 

Respecte al pressupost d'ingressos :

1.Exercici en curs : 
-Pressupost inicial d'ingressos : 96.075.960,00
-Modificacions d'ingressos : 53.232.316,80
-Pressupost definitiu d'ingressos : 149.308.276,80
-Drets reconeguts nets : 113.799.384,95
-Recaptació neta : 90.146.966,00
-Drets pendents cobrament : 23.652.418,95

2.Exercicis tancats : 
-Pendent cobrament inici exercici : 56.891.423,34
-Recaptació : 26.619.475,47
-Pendent cobrament final exercici : 28.440.047,28

-Resultat pressupostari de l'exercici : 10.413.495,17
-Romanent de crèdit : 29.189.141,12
-Romanent de tresoreria : ( veure annex )
-Romanent de tresoreria total : 38.895.056,77
-Romanent per a despeses generals : 490.938,19

Primer: Cessar del seu càrrec als administradors en representació de l'Ajuntament
de Girona i nomenats en sessió plenària de 26 de juliol de 2010 de l'empresa
MUSERSA i extingir el seu poder de representació.

Segon: Nomenar liquidadors de l'Empresa MUSERSA per part de l'Ajuntament de
Girona, als regidors Sr Jordi Fàbrega i Vilà i la Sra Silvia Paneque i Sureda.

Resolució 2012000078

Decret de l'Alcaldia  de data 28 de febrer de 2012

Decret de l'Alcaldia de data 29 de febrer de 2012.

*

*
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5.

6.

Tercer: D'aquest Decret se'n donarà compte en la primera sessió plenària que se
celebri.

Sentència núm. 5, de 16 de gener de 2012.

Sentència núm. 17, de 26 de gener de 2012.

Sentència núm. 15, de 27 de gener de 2012.

Sentència núm. 25, de 31 de gener de 2012.

Sentència núm. 23, de 6 de febrer de 2012.

Sentència núm. 38, de 7 de febrer de 2012.

Sentència núm. 39, de 7 de febrer de 2012.

Sentència núm. 169, de 10 de febrer de 2012.

Sentència núm. 39, de 17 de febrer de 2012.

Sentència núm. 35, de 17 de febrer de 2012.

Acord de la JGL de data 17 de febrer de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 504/2011.

Acord de la JGL de data 17 de febrer de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 520/2011.

Acord de la JGL de data 2 de març de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 40/2012.

Convalidació del decret de l'Alcaldia-Presidència de data 7 de març de 2012.
Desestimant el recurs especial en matèria de contractació, presentat per la CUP,
contra  l'expedient de contractació administrativa i els plecs de condicions
tècniques i administratives, del servei de neteja d'edificis i dependències
municipals de l'Ajuntament de Girona.

Reconvertir el recurs d'alçada interposat contra l'acord del Director General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de data 12 de gener de 2012 pel qual
s'aprova la Trama Urbana Consolidada de Girona, en "requeriment previ", davant
l'Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya.

Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de les quotes derivades del
projecte de reparcel·lació de la UA Can Turon.

Resolució 2012000079

Resolució 2012000080

Resolució 2012000081

Resolució 2012000082

Resolució 2012000083

Resolució 2012000084

Resolució 2012000085

Resolució 2012000086

Resolució 2012000087

Resolució 2012000088

Resolució 2012000089

Resolució 2012000090

Resolució 2012000091

Resolució 2012000092

Resolució 2012000093

Resolució 2012000094

4. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

19.

Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del sector Mas Marroc.

Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de la UA Torroella-Nestlé.

Creació del servei de mini tren turístic a la ciutat de Girona

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) exercici 2012 i derogació article 27 de les Ordenances
del Pla Especial de conservació i reforma interior del Barri Vell.

Declaració d'assabentat de l'operació d'aportació dels  negocis d'aparcaments per
part d'Abertis Infraestructuras, SA (integrats a Saba Aparcamientos, SA) a la filial
de recent creació (Saba Infraestructuras, SA).

Aprovació dels Plecs de Condicions econòmiques, administratives,  tècniques i
facultatives particulars que han de regir la concessió demanial  per a l'explotació
de l'Estadi de Futbol de Montilivi i adjudicar directament la concessió demanial a
favor de "Girona Futbol Club, SAD"

Aprovació definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2012.

Moció que presenten els grups municipals del PSC i ICV-EUiA en contra de la
reforma laboral imposada pel govern de l'Estat.

Moció que presenta el grup municipal del PSC per la defensa de la Universitat de
Girona.

Moció que presenta el grup municpal del PSC per la posada en funcionament del
Pla Estratègic de Cultura.

Moció que presenta el grup municpal d'ICV-EUiA per tal de mantenir els serveis
oferts pel programa de Girona Tria.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per  la municipalització del servei
de neteja a l'Ajuntament de Girona.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre el pagament de l'IRPF i
l'IVA.

Resolució 2012000095

Resolució 2012000096

Resolució 2012000097

Resolució 2012000098

Resolució 2012000099

Resolució 2012000100

Resolució 2012000101

Resolució 2012000102

Resolució 2012000103

Resolució 2012000104

Resolució 2012000105

Resolució 2012000106

Resolució 2012000107

Resolució 2012000108

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

S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

16.

17.

18.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

MOCIONS

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 3 folis, és testimoni
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Girona, 13 de març de 2012                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia dotze
de març de dos mil dotze.


