JA/am
Exp.: 2019012822 - C. 06.025.072

PLE DE LA CORPORACIÓ
Data : 8 d'abril de 2019
Hora : 18:00
Sessió: Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de dates 21 de gener i 11 de
febrer d'enguany.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.
Donar compte de les sentències i decreets dictats.
*

Decret de l'Alcaldia de data 8 de març de 2019 relatiu a nomenament de la
senyora Carla Costa Carcolé, personal eventual.

*

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.

4. RATIFICACIONS.
*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del cost del contracte menor del servei de neteja dels
lavabos instal·lats al Parc Municipal de la Devesa amb motiu de les Fires de
Sant Narcís 2018, realitzat per part de l'empresa Martín Sanahuja, SLU.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del cost del contracte menor de subministrament, en
règim de lloguer, de calefectors per a la vela de la Pl. Miquel de Palol durant
les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per part de l'empresa Lloguers del Ter,
SLU.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de realització d'un reportatge
fotogràfic de diferents actes i activitats de la programació de les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per part de Martí Artalejo Costa, per evitar un
enriquiment injust d'aquest Ajuntament.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de realització d'un reportatge
fotogràfic de diferents actes i activitats de la programació de les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per part de Joan Antoni Vilches Moreno, als efectes
d'evitar un enriquiment injust per part de l'Ajuntament.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
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l'obligació de pagament del contracte menor de prestació dels servei de
producció executiva i tècnica dels concerts de l'escenari de la Copa amb motiu
de les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per part de Marc Renart Fort.
*

Decret de l'Alcaldia de data 24 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor del servei de certificació
d'assentament i muntatge de les parades i atraccions de La Devesa, l'escenari
de la Copa, l'envelat i les barraques de les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat
per part de Jordi Brussosa Roca.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament del Sopar
Popular de les Fires 2018, realitzat per la Fundació Privada Mas Xirgo.

*

Decret de l'Alcaldia de data 5 de febrer de 2019 relatiu a reconeixèr de
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, d'un grup electrogen per a proporcionar subministrament elèctric a una
zona de la Devesa que no disposa de xarxa elèctrica amb motiu de les Fires
de Sant Narcís 2018, realitzat per l'empresa Comercial Maquinaria Morillo, SA.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, de diferents
productes de xarcuteria per a obsequiar als guanyadors i participants al VII
Campionat de Botifarra Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per l'empresa
Serhs Distribució Logística, SL

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de Pagament del contracte menor del servei de neteja de les
infraestructures de l'escenari, com de les infraestructures (mòduls) de servei
annexes al mateix, com els lavabos públics de La Copa durant les Fires de
Sant Narcís 2018, realitzat per l'empresa Martin Sanahuja, SL.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, d'un mòdul destinat a vestidors per als músics i el personal tècnic que
els acompanya que han actuat a l'escenari de La Copa durant les Fires de
Sant Narcís 2018, realitzat per Jordi Batlle Collet.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer de
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, de dos mòduls de 6x2,4 mts. que suposen un total de 8 lavabos (2 per
homes i 6 per dones) i 5 urinaris a instal·lar al Parc Municipal de la Devesa
durant les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per Jordi Batlle Collet.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, de taules i cadires per a diferents actes de les Fires de Sant Narcís
2018, realitzat per David Puig Tuscà.

*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menors de subminsitrament de 300

Exp.: 2019012822 - C. 06.025.072

reproduccions de l'Àliga de Girona en goma, realitzat per Festiari, SL.
*

Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, dels equips de so i llum dels escenaris de La Copa i la Pl. Sant Feliu
amb motiu de les Fires de Sant Narcis, 2017, realitzat per BTM Sound, SL.

*

Reconeixement obligacions reconegudes factures exercicis anteriors.

Comissió Informativa d'Alcaldia
5. Modificació acord del ple de data 13 de novembre de 2017 referent al
nomenament de representants municipals en les diferents entitats, institucions
i organismes.
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
6. Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball.
7. Informe proposta de resolució de les al·legacions contra l'acord del Ple de data
10 de desembre de 2018 pel que s'acorda iniciar expedient de revisió d'ofici
per declarar la nul·litat de l'article 20.1.b) del vigent Acord/Conveni de
condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament.
8. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions
corresponents al quadrimestre juliol-octubre de 2018.

9. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions
corresponents al quadrimistre juliol-octubre de 2018.
10. Aprovació de la rectificació de l'exercici 2018 i comprovació del període 20152019 de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona.
11. Modificació pla estratègic de subvencions
12. Acord per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal entre
l'Ajuntament de Girna i l'Agència Tributària de Catalunya.
13. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja
establert amb l'empresa "Eulen. SA.".
14. Operació de crèdit Transports Municipals del Gironès SA exercici 2019
15. Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de data
18 de febrer de 2019
16. Aprovació d'una modificació pressupostària per suplement de crèdit.
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Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i
Turisme
17. Aprovar pel procediment d'urgència el projecte "Clúster EDIFICAT" (annex 1) i
la presentació d'aquest a la candidatura del programa INTERREG V - A
Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014 - 2020)
Comissió Informativa d'Educació i Esports
18. Aprovació de l'establiment del servei públic de piscines municipals de la ciutat
de Girona i aprovació del reglament, amb resposta a les al·legacions i
esmenes presentades pels grup municipals del PSC i la CUP- Crida per
Girona
19. PROPOSTES URGENTS
19. MOCIONS
20. Moció presentada per l'entitat Casal Independentista el Forn per declarar
Girona municipi contra el feixisme i el raciesme i per la convivència en la
diversitat
PART DE CONTROL
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2018021595 a la número
2019007145, des de 1 de març de 2019 fins a 31 de març de 2019.
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per
delegació de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que
disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, de data 1 de març de 2019 (ordinària), 8 de març de 2019 (ordinària), 15
de març de 2019 (ordinària), 22 de març de 2019 (ordinària), i 29 de març de
2019 (ordinària).
21. PRECS I PREGUNTES
Girona, 2 d'abril de 2019

