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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 DE GENER
DE 2013.

*

*

*

*

Sentència núm. 832, de 16 de novembre de 2012.

Sentència núm. 1322, de 30 de novembre de 2012.

Sentència núm. 8154, de 3 de desembre de 2012.

Sentència núm. 302, de 17 de desembre de 2012.

Primer.- Delegar la competència en matèria sancionadora a les regidories de les
àrees susceptibles de ser aplicada:

   - Sostenibilitat i Participació ciutadana: senyor Jordi Fàbrega i Vilà
   - Seguretat, Mobilitat i Via pública: senyor Joan Alcalà i Quiñones
   - Urbanisme i Activitats: Carles Ribas i Gironès
   - Ocupació i Empresa: Marta Madrenas i Mir
   - Turisme i Comerç: Coralí Cunyat i Badosa
   - Hisenda i Règim interior: M. Àngels Planas i Crous

La delegació implica la imposició de sancions mitjançant la corresponent
resolució, però en resta exclosa la resolució de recursos de reposició.

Les resolucions que se signin per delegació han d'incloure expressament aquesta
circumstància.

Segon.- Aprovar l'exposició pública mitjançant el Butlletí Oficial de Província i
l'entrada en vigor l'endemà de la seva publicació.

Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació de l'esmentada delegació.

Primer.- Nomenar la regidora senyora Marta Madrenas i Mir com a representant
de l'Ajuntament de Girona en la Fundació Teatre Lliure.
Segon.- Donar trasllat de la present resolució a la Fundació Teatre Lliure i a la
interessada.
Tercer.- Donar compte del present decret al Ple Municipal en la propera sessió
que se celebri.

Resolució 2013000001

Resolució 2013000002

Resolució 2013000003

Resolució 2013000004

Resolució 2013000005

2. ASSABENTATS

Decret de l'Alcaldia de data 4 de desembre de 2012. Delegació de
competències a les regidories per resoldre procediments sancionadors.

Decret de l'Alcaldia de data 12 de desembre de 2012. Nomenament de
representant de l'Ajuntament a la Fundació Teatre Lliure.

PLE DE LA CORPORACIÓ

*

*

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
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Primer.- Inciar l'expedient de contractació d'emergència dels serveis de
teleassistència domiciliària per a persones majors de 64 anys i persones
dependents que visquin soles a la ciutat de Girona.

Segon.- ADJUDICAR la contractació dels serveis de teleassistència domiciliària
per a persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin soles a la
ciutat de Girona, a favor de "TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.",
amb NIF B-80925977.

L'import corresponent al període de 1 de gener i fins el 30 de juny de 2013, serà
de cent quaranta-vuit mil dos-cents noranta-set euros amb cinquanta cèntims
(148.297,50 €), IVA exclòs.

L'import total per l'esmentat període serà de cent cinquanta-quatre mil dos-cents
vint-i-nou euros amb quaranta cèntims (154.229,40 €), IVA inclòs. Aquest import
es desglossa en: cent quaranta-vuit mil dos-cents noranta-set euros amb
cinquanta cèntims (148.297,50 €) de pressupost net, més cinc mil nou-cents
trenta-un euros amb noranta cèntims (5.931,90 €) d'IVA calculat al 4%.

Amb càrrec a l'assisgnació pressupostària que s'habiliti a l'exercici 2013, quedant
garantida l'existència de crèdit a 1 de gener de 2013 per aquest concepte.

Condicionar l'efectivitat de la despesa a l'aprovació definitiva del pressupost
municipal per a l'exercici 2013, segons el disposat a la base 29a del pressupost
2012, o d'acord de pròrroga del pressupost d'enguany en els termes de l'art. 169.6
del RD 2/2004 i base 6a d'execució del pressupost 2012.

Tercer.- Determinar que les condicions econòmiques i tècniques de la present
contractació seran les mateixes que actualment s'estan portant a terme i finalitzen
el dia 31 de desembre del 2012 així com les derivades de la proposta que
s'adjunta a l'informe de data 29 de novembre de 2012. 

Quart.- Fixar com a període del present contracte d'emergència, el comprès entre
la seva data d'inici, que serà el dia 1 de gener del 2013, fins l'endemà de la data
en la que es formalitzi el contracte del servei de Teleassistència, i a resultes del
procediment de contractació que es tramiti, i com a màxim fins a 30 de juny de
2013.

Cinquè.- Requerir a l'empresa "TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
S.L." perquè presenti la garantia definitiva per import de 7.414,87€, en el termini
de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagin rebut la present
notificació.

Sisè.- Requerir a l'empresa "TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L."
perquè comparegui a l'Ajuntament de Girona per a la formalització del contracte,
dins dels 10 dies hàbils següents a aquell en què hagi rebut la present notificació,
una vegada constituïda la garantia definitiva.

Resolució 2013000006

Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2012.
Adjudicació del contracte de serveis de teleassitència domiciliària per a
persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin soles a la
ciutat de Girona.

*
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Setè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament de la present contractació en la
propera sessió que se celebri.

Primer.- SOL·LICITAR a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, com a organisme responsable del tram local del Programa Operatiu
FEDER Catalunya 2007-2013, la concessió de la subvenció prevista per l'Ordre
GRI/320/2012, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER
Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s'obre la convocatòria per presentar
sol·licituds, per a destinar-la al finançament del següent projecte:

- Projecte d'urbanització del Passeig Canalejas.

Segon.- Facultar àmpliament a l'alcalde senyor Carles Puigdemont i Casamajó, i
subsidiàriament al Tinent d'alcalde o regidor en qui delegui, o qui exerceixi les
seves funcions, per a realitzar les actuacions pertinents a l'efectivitat d'aquest
acord.

Tercer.- Del present acord se'n donarà compte al Ple, en la propera sessió que es
celebri.

Primer.- SOL·LICITAR a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, com a organisme responsable del tram local del Programa Operatiu
FEDER Catalunya 2007-2013, la concessió de la subvenció prevista per l'Ordre
GRI/320/2012, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER
Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s'obre la convocatòria per presentar
sol·licituds, per a destinar-la al finançament del següent projecte:

- Projecte d'urbanització del Passeig de la Devesa, des de la Plaça de la Sardana
fins l'entroncament amb el Carrer de Joaquim Vayreda i connexió amb l'entorn
d'equipaments. 

Segon.- Facultar àmpliament a l'alcalde senyor Carles Puigdemont i Casamajó, i
subsidiàriament al Tinent d'alcalde o regidor en qui delegui, o qui exerceixi les
seves funcions, per a realitzar les actuacions pertinents a l'efectivitat d'aquest
acord.

Tercer.- Del present acord se'n donarà compte al Ple, en la propera sessió que es

Resolució 2013000007

Resolució 2013000008

Decret de l'Alcaldia de data 14 de desembre de 2012. Sol·licitar la subvenció
prevista a l'ordre GRI/320/2012, per la qual s'aproven les bases reguladores
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament
pel FEDER Catalunya 2007-2013, per a destinar-la al finançament del projecte
d'urbanització del passeig Canalejas.

Decret de l'Alcaldia de data 14 de desembre de 2012. Sol·licitar la subvenció
prevista a l'Ordre GRI/320/2012, per la qual s'aproven les bases reguladores
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament
pel FEDER Catalunya 2007-2013, per destinar-la al finançament del projecte
d'urbanització del passeig de la Devesa, des de la Plaça de la Sardana fins
l'entroncament amb el C. de Joaquim Vayreda.

*

*
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*
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4.

5.

celebri.

1r.- Regularitzar les retencions per no disponibilitat derivada de la paga
extraordinària a percebre el mes de desembre de 2012 per part del personal de
l'Ajuntament de Girona i els organismes, societats, fundacions i consorcis
dependents, derivada de l'aplicació del l'art. 2 del Reial Decret 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment a la
competivitat amb el detall següent :

. Ajuntament de Girona : 1.892.523,08

. Ajuntament de Girona - regidors amb dedicació exclusiva : 6.949,86

. Patronat Call de Girona : 14.578,91

. Organisme Autònom d'Educació Musical : 29.909,26

. Fundació Museu del Cinema : 12.264,25

. Fundació Auditori Palau de Congressos : 16.666,08

. Fundació Privada Rafael Masó : 5.684,14

. Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials : 35.402,40

2n.- Ajustar les retencions pressupostàries comptabilitzades en cada entitat, per
l'import que ha resultat definitivament no abonat i relacionat al punt anterior, i en
relació a l'Ajuntament de Girona a les partides que es detallen a l'annex adjunt.

3r.- Ajustar els imports de les  relacions de beneficiaris a les aportacions al plans
de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva annexos, per tal de dotar els
crèdits necessaris als pressupostos futurs de les entitats respectives en els termes
i abast que les lleis de pressupostos futures determinin.

4t.- Donar compte al Ple Municipal en la propera sessió que es celebri.

Acord de la JGL de data 14 de desembre de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 202/2012.

Acord de la JGL de data 14 de desembre de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 343/2012.

Acord de la JGL de data 21 de desembre de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 415/2012.

Acord de la JGL de data 30 de novembre de 2012. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 38/2012.

Adjudicar el contracte de gestió del servei públic del mini tren turístic de la ciutat
de Girona.

Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2012.

Resolució 2013000009

Resolució 2013000010

Resolució 2013000011

Resolució 2013000012

Resolució 2013000013

Resolució 2013000014

Resolució 2013000015

3. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

Decret de l'Alcaldia de data 31 de desembre de 2012. Imports definitius no
abonats en concepte de paga extraordinària del mes de desembre de 2012.

*
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de les plaques identificatives de les
obres ordinàries, menors i les subjectes al règim de comunicació.

Aprovar l'avanç de la modificació puntual del text refós del PGOU núm. 51,
delimitació del Pla Especial l'Aurora.

Aprovar les modificacions i annexos al Pla Local de Joventut 2012-2015.

Moció que presenta el grup municipal del PSC pel record i homenatge a la figura
de Lluís Maria de Puig i Oliver.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUIA per donar suport a la creació i
l'ús de solars socials a la ciutat.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per adherir Girona al moviment
"ciutats en transició".

Resolució 2013000016

Resolució 2013000017

Resolució 2013000018

Resolució 2013000019

Resolució 2013000020

Resolució 2013000021

Resolució 2013000022

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

MOCIONS

Girona, 15 de gener de 2013                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 3 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
catorze de gener de dos mil tretze.


