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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9 DE JULIOL
DE 2012.
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*

Sentència núm. 116, de 22 de maig de 2012.

Sentència núm. 166, de 30 de maig de 2012.

Sentència núm. 120, de 31 de maig de 2012.

Sentència núm. 167, de 5 de juny de 2012.

Sentència núm. 130, de 7 de juny de 2012.

Sentència núm. 174, de 12 de juny de 2012.

Sentència núm. 188, de 14 de juny de 2012.

Sentència de 14 de juny de 2012.

Sentència núm. 180, de 15 de juny de 2012.

Sentència núm. 171, de 28 de juny de 2012.

Sentència núm. 286, de 3 de juliol de 2012.

Donar compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2012
consistent en el resultat definitiu de l'auditoria realitzada pel Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, en relació a l'informe sobre la qualitat dels sistemes de
control adoptats pel l'Organisme Intermedi en les operacions cofinançades pels
Fons de Cohesió, realitzat per la firma KPMG Auditores, SL, en nom de la
Subdirecció general d'inspecció i control del Ministeri d'Hisenda i Administracions
públiques, pel qual es conclou que l'Ajuntament de Girona és de Categoria 2 -
Funciona, però són necessàries algunes millores.

Donar compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2012
consistent en el resultat definitiu de l'auditoria realitzada per la Diputació de
Girona, en relació al PO FEDER de Catalunya 2007-2013 - projecte GO03649.

Resolució 2012000194

Resolució 2012000195

Resolució 2012000196

Resolució 2012000197

Resolució 2012000198

Resolució 2012000199

Resolució 2012000200

Resolució 2012000201

Resolució 2012000202

Resolució 2012000203

Resolució 2012000204

Resolució 2012000205

3. ASSABENTATS

1.

Acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2012.

Acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2012.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 11 DE JUNY
D'ENGUANY.

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
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CLUSTER TIC MEDIA DE GIRONA, amb la conclusió que no presenta indicèndies
significatives.

Delegar a la Diputació de Girona la realització dels tràmits de publicació en el BOP
i el DOGC en relació a la creació del Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona i
a l’aprovació dels seus Estatuts, així com la realització dels tràmits d’inscripció del
Consorci esmentat en el Registre dels ens locals de Catalunya, d’acord amb el
previst en els punts tercer i quart de l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament
en sessió d’11 de juny d’enguany.

El present decret es convalidarà en la propera sessió plenària que se 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 2012, atesa la realització dels
certificats d'assentament de les parades i atraccions que es porten a terme en
relació a l'aplicació de del Decret 170/2009 i 112/2010 pel que s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

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 procediment abreujat núm. 150/2012, interposat pel Sr. Francisco
Ríos Estrada, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la
petició de responsabilitat patrimonial pels danys soferts en un accident de
motocicleta a la rotonda Assemblea de Catalunya, el dia 5/11/2010, com a
conseqüència de l'existència de gasoil a la calçada.

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

Aquest acord s'adopta previ informe favorable de la secretària lletrada de la
Corporació, de conformitat amb els articles 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril i disposicions concordants 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 al Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i notificar aquesta resolució en el termini de cinc dies a
tots els que apareguin com a interessats en l'expedient, emplaçant-los perquè

Resolució 2012000206

Resolució 2012000207

Resolució 2012000208

4. CONVALIDACIONS

Decret de l'Alcaldia de data 4 de juliol de 2012. Delegar a la Diputació de
Girona la realització de tràmits en relació al Consorci d'Arts Escèniques de
Salt-Girona

Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2012. 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 2012.

Acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2012.Compareixença
en el recurs contenciós administratiu núm. 150/2012

*

*

*
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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 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 conteniosos
administratius.

b) La comunicació judicial ha estat enregistrada el dia 15/05/2012 (RE núm.
2012023282).

Quart. Aquest 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 procediment ordinari núm. 199/2012, interposat per l'empresa
Explotaciones Recreativas e Inmobiliarias, SL, contra el Decret de l'Alcaldia  de 6
de març de 2012, pel que s'aprova el projecte d'enderroc de les restes de l'antiga
edificació situada a l'Av. Ramon Folch, 1 d'aquesta Ciutat.

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

Aquest acord s'adopta previ informe favorable de la secretària lletrada de la
Corporació, de conformitat amb els articles 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril i disposicions concordants 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 al Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i notificar aquesta 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 Contenciós núm. 3 de Girona que:

a) Als efectes previstos a l'article 38 de la Llei Jurisdiccional que aquest
Ajuntament té coneixement de l'existència del següent recurs contenciós
administratiu:

- Recurs núm. 95/2012, interposat per l'empresa Explotaciones Recreativas e
Inmobiliarias, SL, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona.

b) La comunicació judicial ha estat enregistrada el dia 30/05/2012 (RE núm.
2012026421).

Resolució 2012000209

Acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2012.
Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 199/2012

*
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Quart. Aquest 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 procediment ordinari núm. 194/2012, interposat per la Sra. Enriqueta
Rovira Montfulleda, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de
la reclamació formulada a l'Ajuntament de Girona pels danys soferts amb motiu
d'una caiguda al c. St. Joan Bosco  el dia 3/12/2010.

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

Aquest acord s'adopta previ informe favorable de la secretària lletrada de la
Corporació, de conformitat amb els articles 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril i disposicions concordants 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 al Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i notificar aquesta 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 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 el dia 31/05/2012 (RE núm.
2012026790).

Quart. Aquest 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 procediment abreujat núm. 34/2012, interposat per la Sra. M.
Dolores Ruiz Gallardo, contra el Decret de l'Alcaldia de data  28/10/2011, pel que
es desestimava la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial pels danys
soferts a conseqüència d'una caiguda al carrer St. Joan Bosco núm. 13, el dia
21/08/2010.

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

Resolució 2012000210

Resolució 2012000211

Acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2012. Compareixença en
el recurs contenciós administratiu 194/2012.

Acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2012.Compareixença en
el recurs contenciós administatiu núm. 34/2012.

*

*
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Aquest acord s'adopta previ informe favorable de la secretària lletrada de la
Corporació, de conformitat amb els articles 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril i disposicions concordants 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 al Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i notificar aquesta 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 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 el dia 22/02/2012 (RE núm.
2012007398).

Quart. Aquest 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 procediment abreujat núm. 189/2012, interposat per Telefónica
Telecomunicaciones Públicas, SAU,  contra la resolució de l'Alcaldia Presidència
de data 23 de febrer de 2012, per la qual es va anul·lar la reserva d'espai situada
en el c. Manel Quer, 2 d'aquesta ciutat

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

Aquest acord s'adopta previ informe favorable de la secretària lletrada de la
Corporació, de conformitat amb els articles 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril i disposicions concordants 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 al Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i notificar aquesta 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 Contenciós núm. 2 de Girona que:

a) Als efectes previstos a l'article 38 de la Llei Jurisdiccional que aquest

Resolució 2012000212

Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2012.
Compareixença al contenciós administratiu núm. 189/2012

*
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5.

6.

Ajuntament no té coneixement de l'existència d'altres recursos contenciosos
administratius.

b) La comunicació judicial ha estat enregistrada el dia  05/06/2012 (RE núm.
2012028010).

Quart. Aquest 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 procediment abreujat núm. 195/2012 interposat pel senyor Joan
Oliveras  Culubret, contra  la resolució de l'Alcaldia Presidència de data 1 de març
de 2012, per la que no s'admet el recurs extraordinari de revisió formulat pel
demandant .

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

Aquest acord s'adopta previ informe favorable de la secretària lletrada de la
Corporació, de conformitat amb els articles 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril i disposicions concordants 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 al Jurisdicció
Contenciosa Administrativa i notificar aquesta 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 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 el dia 07/06/2012 (RE núm.
2012028663).

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

Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Civilitat de Girona.

Aprovar defiinitivament  la cessió d'ús en precari a l'entitat Agrupament Escolta
Pare Claret d'un immoble al c/ Pont Major, número 65.

Resolució 2012000213

Resolució 2012000214

Resolució 2012000215

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

Acord de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2012. Compareixença en
el recurs contenciós administratiu núm. 195/2012

*
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

Deixar sense efecte l'acord d'aprovació dels Plecs de Condicions econòmiques,
administratives, tècniques i facultatives particulars i adjudicació directa de la
concessió demanial  per a l'explotació  de l'Estadi de Futbol de Montilivi.

Autoritzar la cessió dels drets concessionals del quiosc de premsa de la Plaça
Catalunya.

Delegar a l’Alcalde-President de la competència per a la modificació del contracte
de gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària de la
ciutat de Girona.

Manifestar la voluntat municipal que una vegada constituïda la nova empresa,  de
neteja viària i recollida de residus, Girona + Neta, s'estableixi un conveni únic que
reculli l'equiparació salarial i social entre els treballadors provinents de les dues
empreses anteriors.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU  núm. 45 per a
l'adaptació al Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives.

Aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic per a la regulació de l'ús recreatiu.

Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de les condicions d'instal·lació,
funcionament i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la
restauració, espectacles i/o activitats recreatives.

Moció que presenta el grup Fundació Ramón Noguera i 5 entitats més sobre instar
al Govern de l'Estat a rectificar els pressupostos per garantir la continuitat dels
serveis d'inserció laboral.

Moció que presenta el Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat contra el
cop d'estat a la República del Paraguai.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre el reconeixement del títol
de Príncep de Girona.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUA pel manteniment amb
finançament adequat dels plans educatius d'entorn i els plans comunitaris a
Girona.

Resolució 2012000216

Resolució 2012000217

Resolució 2012000218

Resolució 2012000219

Resolució 2012000220

Resolució 2012000221

Resolució 2012000222

Resolució 2012000223

Resolució 2012000224

Resolució 2012000225

Resolució 2012000226

Resolució 2012000227

S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

16.

18.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS
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20.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona per
l'exempció de l'impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
de les transmissions derivades d'execucions hipotecàries de l'habitatge habitual.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre el model de Fires i les
barraques de la Copa.

Destinació de 100.000€ a ajuts a famílies per a l'accés a escoles bressol
municipals per al curs 2012-2013

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de condemna contra la retenció
de dos regidors per part del servei de seguretat de la casa reial durant la
celebració del Fòrum Impulsa.

Resolució 2012000228

Resolució 2012000229

Resolució 2012000230

Resolució 2012000231

S'ha desestimat la proposta següent:

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

19.

21.

PROPOSICIONS URGENTS

Girona, 12 de juliol de 2012                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 4 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia nou
de juliol de dos mil dotze.


