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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2021021802

Primer.- Atès el que disposen els articles 69 a 73 del Reglament Orgànic Municipal en
quan a periodicitat, convocatòria i ordre del dia de les sessions del Ple.
Segon.- Atès el disposat a l’acord pres pel Ple de la Corporació municipal en sessió de
data 9 de juliol de 2019 en quan al dia i hora de celebració de les sessions plenàries.
Tercer.- Atès el disposat a l’art. 46.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local,
inclòs dins del Títol V Capítol Primer, en quan a la possibilitat de celebració de les sessions
dels òrgans col·legiats municipals per mitjans electrònics i telemàtics quan concorrin
circumstàncies excepcionals.
Vist els anteriors antecedents,
DECRETO
Primer.- CONVOCAR la sessió plenària ordinària que se celebrarà el dia 11 d'octubre de
2021 a les 16:30 hores a la sala de sessions de la Casa Consistorial i fixar el següent
ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 13 de setembre d'enguany (expedient
núm. 2021031525).
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

3. RESOLUCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES A DONAR COMPTE AL PLE.
3.1. Expedient 2021033866. Decret de l'Alcaldia de data 31 d'agost de 2021 relatiu a
nomenament de funcionari interí com integrador social i fins resolució del procés
d'integradors/es socials d'intervenció social en Medi Obert.
3.2. Expedient 2021034204. Decret de l'Alcaldia de data 3 de setembre de 2021 relatiu a
nomenament de la senyora Ruth Tramullas i Bartra personal eventual l de confiança o
assessorament especial del grup municipal Guanyem.
3.3. Expedient 2019032132. Decret de l'Alcaldia de data 17 de setembre de 2021 relatiu a
determinar el senyor Daniel Pamplona Castillejo, regidor portaveu en règim de dedicació
parcial
3.4. Expedient 2021036194. Decret de l'Alcaldia de data 22 de setembre de 2021 relatiu a
nomenament de funcionària interina per acumulació de tasques de la Sra. Sandra Molina
Moreno al Servei d'Atenció a la Gent Gran i les Dependències.
3.5. Expedient 2021012548. Sentència núm. 132, de 28 de maig de 2021, dictada pel
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Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona. (Sentit: estimatòria. Acte objecte
d'impugnació: Decret d'Alcaldia de 10 de novembre de 2020, d'aprovació de la liquidació
en concepte d'impost sobre construccions, instal.laciones i obres (ICIO).
3.6. Expedient 2021010820. Sentència núm. 110, d'1 de juliol de 2021, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona. (Sentit: estimatòria. Acte objecte
d'impugnació: Decret d'Alcaldia de 26 d'octubre de 2020, desestimatori de la rectificació
sol.licitada de l'autoliquidació en concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió d'un immoble).
3.7. Expedient 2021007452. Sentència núm. 166, d'1 de juliol de 2021, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona. (Sentit: estimatòria. Acte objecte
d'impugnació: Decret d'Alcaldia de 4 de desembre de 2020, estimatori en part de les
al.legacions efectuades i fixació de la quantitat a abonar en concepte de liquidació
definitiva de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO).
4. RATIFICACIONS.
Expedient 2021031948. Decret de l'Alcaldia de data 10 de setembre de 2021 relatiu a
consulta pública prèvia a l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal
de Girona (PMUS-GI).
Expedient 2020041507. Decret de l'Alcaldia de data 20 de setembre de 2021 relatiu a
correcció error material de l'acord plenari de data 13 de setembre de 2021 relatiu a la
modificació pressupostària del capítol 6 d'inversions
PROPOSTES.
Comissió Informativa d'Alcaldia
5. Expedient 2021012091. Estimar parcialment les al·legacions presentades a les bases
generals reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a
programes i activitats de promoció de la salut adreçats a la ciutadania de Girona.
Comissió Informativa de Territori
6. Expedient 2021008932. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del text refós del
Pla General d'Ordenació Urbana núm. 79 per a la regulació de les condicions
d'accessibilitat i eficiència energètica en els edificis existents.
PROPOSTES URGENTS.
7. MOCIONS.
8. Expedient 2021038749. Moció que presenta el grup municipal Guanyem Girona de
defensa del territori i rebuig al projecte d'ampliació de l'Aeroport del Prat i de priorització
del TAV a Reus i Girona
9. Expedient 2021038871. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per l'aprovació
de polítiques d'ocupació pels col·lectius especialment afectats per la pandèmia de la covid19
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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 2021015815 a la número 2021021490, des
de 1 de setembre de 2021 fins a 30 de setembre de 2021.
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 3 de setembre de 2021
(ordinària), 10 de setembre de 2021 (ordinària), 17 de setembre de 2021 (ordinària), i 24
de setembre de 2021 (ordinària).
PRECS I PREGUNTES
Segon.- Disposar que des del moment de la present convocatòria i fins a la celebració de
la sessió els expedients corresponents als punts que integren l'ordre del dia podran ser
consultats pels regidors i regidores membres del Ple de la Corporació mitjançant accés a
la Porta del Treball – Expedients.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als membres integrants del plenari municipal.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 5 d'octubre de 2021
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 16
de juliol de 2021.
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