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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNY
DE 2013.

*

*

*

*

*

Interlocutòria núm. 112, de 13 de maig de 2013.

Sentència de 16 de maig de 2013.

Sentència núm. 153, de 20 de maig de 2013.

Sentència núm. 181, de 22 de maig de 2013.

Sentència núm. 184, de 27 de maig de 2013.

Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels
serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona,
corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF
núm. A-28517308:

- Escoles municipals: neteges de les activitats dels casals de Setmana Santa
2013, del 25 al 28 de març, a les diferents escoles de l'Ajuntament de Girona, amb
un increment de 50 hores, per un import de set-cents noranta-cinc euros amb
cinquanta-vuit cèntims (795,58 €), dels quals 657,50€ corresponen a la base
imposable i 138,08€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2013 500
32100 22700 de pressupost municipal.

- Palau 2 - Pista d'hoquei: aprovació de tasques extraordinàries de neteja els dies
4 i 5 de maig de 2013, amb motiu de la realització de la Final a 4 de la Copa
d'Europa d'Hoquei femení, amb un total de 2 hores de netejadora i 5 hores de
netejadora festiva, per un import de cent cinquanta-vuit euros amb divuit cèntims
(158,18 €), dels quals 130,73€  corresponen a la base imposable i 27,45€ a l'IVA
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2013 501 34200 22700 del pressupost
municipal.

- Aprovar la factura núm. 2632194, de 28 de febrer de 2013, corresponent a
tasques extraordinàries de neteja, al Pavelló de Fontajau, amb motiu del
campionat de Catalunya de patinatge, realitzada el dia 10 de febrer de 2013, amb
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3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE

1.

Decret de l'Alcaldia de data 17 de maig de 2013 relatiu a modificar les
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb
l'empresa "Eulen. SA.". Import: 3.764,85 €.
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14 hores de netejadora festiva, per un import de tres-cents cinquanta-tres euros
amb vuitanta-vuit cèntims (353,88 €), dels quals 292,46€ corresponen a la base
imposable i 61,42€ corresponen a l'IVA calculat a un 21%. Amb càrrec a la partida
2013 501 34200 22700 del pressupost municipal.

- Aprovar la factura núm. 2642661, de 31 de març de 2013, corresponent a
tasques extraordinàries de neteja, al Teatre Municipal, amb motiu de la Fase
Nacional de les IV Olimpiades Espanyoles de Geologia, realitzada el dia 15 de
març de 2013, amb 0,5 hores de netejadora i 1,5 hores de netejadora nocturna,
per un import de trenta-sis euros amb noranta-quatre cèntims (36,94 €), dels quals
30,53€ corresponen a la base imposable i 6,41€ corresponen a l'IVA calculat a un
21%. Amb càrrec a la partida 2013 100 92221 22619 del pressupost municipal.

- Aprovar la factura núm. 2592996, de 31 d'octubre de 2012, corresponent a
tasques extraordinàries de neteja, a l'Oficina de Turisme, amb motiu d'una neteja
d'obres, realitzada el dia 31 d'octubre de 2012, amb 1 hora de netejadora, per un
import de setze euros amb seixanta cèntims (16,60 €), dels quals 13,72€
corresponen a la base imposable i 2,88€ corresponen a l'IVA calculat a un 21%.
Amb càrrec a la partida 2013 320 43200 22199 del pressupost municipal.

- Aprovar la factura núm. 2613658, de 31 de desembre de 2012, corresponent a
tasques extraordinàries de neteja, al Pavelló de Santa Eugènia, amb motiu de la
utilització dels lavabos i la pista per part de la Comunitat Musulmana per a la
realització d'un acte religiós de pregària, realitzada els dies 7, 14 i 21 de desembre
de 2012, amb 3 hora de netejadora, per un import de quaranta-set euros amb
setanta cèntims (47,70 €), dels quals 39,42€ corresponen a la base imposable i
8,28€ corresponen a l'IVA calculat a un 21%. Amb càrrec a la partida 2013 501
34200 22700 del pressupost municipal.

Primer.- Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret
214/1990, de 30 de juliol i amb efectes del dia 29 de maig de 2013, Ariadna
Gabalda Mallorquí, assessora del grup municipal d'ICV en virtut de nomenament
efectuat per Decret d'alcaldia de data 31 de juliol de 2012. 

Segon.- Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al
senyor Miquel Angel Díaz González, assessor del grup municipal de ICV, amb la
categoria de tècnic de grau mitjà, amb una dedicació de 35 hores, i una retribució
íntegra mensual de 1.759,14 euros, amb efectes del dia 30 de maig de 2013.

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.
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Decret de l'Alcaldia de data 20 de maig de 2013 relatiu a nomenament i
cessament de personal eventual.

Decret de l'Alcaldia de data 15 de maig de 2013 relatiu a nomenar a la
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.- Nomenar a la regidora de Turisme i Comerç, la Sra. Coralí Cunyat, amb DNI
40343839E, com a Consellera del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

2.- Donar compte del present Decret d'Alcaldia a la propera sessió plenària que se
celebri.

Acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2012,
relatiu al Pla de Polítiques de Dones 2012-2015 de Girona.

Acord de la JGL de data 10 de maig de 2013. Compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 358/2012.

Dissolució del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la
demarcació de Girona (Consorci Teledigital Girona)

Acceptar la reversió de la cessió gratuïta del dret de superfície sobre la finca
municipal anomenada La Torre de Taialà.

Acceptar la reversió del dret de superfície gratuït sobre la finca municipal situada a
l'àmbit del sector industrial "Mas Xirgu", qualificada d'equipaments, de 4.000 m2.
de cabuda, a favor de l'Institut Gaudí de la Construcció.

Aprovar el contracte de cessió d'ús temporal a favor de l'Ajuntament de Girona per
part de l'Institut Català del Sól de finques situades al c/ Beates núm. 2, amb
destinació a dependències de serveis municipals.

 Informar favorablement l'increment del 3,6 % de les tarifes del servei
d'abastament d'aigua potable, presentat per l'empresa Aigües de Girona, Salt i
Sarrià de Ter SA,  en tots els conceptes inclosos en el servei

Aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la Plaça Mare de Déu de
Montserrat (subfase 1 de la fase 2 de la restitució de l'àmbit afectat pel TAV a la
zona Parc Central - Plaça Europa).

Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 50
per a la modificació de la regulació de l'ocupació dels patis d'illa per a l'ús
d'aparcament i de la regulació particular de l'ús d'aparcament.

Acordar la suspensió potestativa del règim de comunicacions, llicències i
ampliacions d'activitats de restauració, i d'obres relacionades amb aquestes, dins
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4. CONVALIDACIONS

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

regidora de Turisme i Comerç, la Sra. Coralí Cunyat, com a Consellera del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
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13.

14.

15.

16.

19.

l'àmbit de suspensió de: a) Barri Vell; b) barri del Mercadal; c) barri Eixample nord
(sector Devesa, fins a la carretera de Santa Eugènia. Classificació: Bars (Classe
B); Bar- restaurant (Classe C); i Restaurants (Classe D).

Aprovació de la Declaració de Lleida: les ciutats i els pobles per l'educació
ambiental

Moció que presenta l'entitat FSC-CCOO Comarques gironines contra
l'avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l'Administració
Local.

Moció que presenten diverses entitats per la rememorització del 50è aniversari de
l'annexió dels antics municipis de Santa Eugènia de Ter, Sant Daniel i Palau
Sacosta al municipi de Girona.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA exigint la retirada del projecte de
LLei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE).

Moció que presenta el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a
Girona per reclamar el compliment de les mocioncs aprovades en sessió plenària.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la celebració d'una
audiència pública sobre el model de gestió de residus de Girona.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP en solidaritat amb en Genís
Martín i en Bernat Bidegain i per demanar-ne l'absolució.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP d'adhesió a la campanya "Prou
multes als #Novullpagar"
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S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

S'ha desestimat la proposta següent:

17.

18.

20.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES

MOCIONS

Girona, 11 de juny de 2013                 

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 deu
de juny de dos mil tretze.
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M. Glòria Gou Clavera


