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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2021019467

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 13 de setembre de
2021 a les 16:30 hores i fixar el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 27 de juliol de 202 i de la sessió
extraordinària urgent de data 5 d'agost de 2021
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. RESOLUCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES A DONAR COMPTE AL PLE.
RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES
3.1. Expedient 2019023676. Decret de l'Alcaldia de data 30 d'agost de 2021 relatiu a
modificació composició dels membres de les comissions informatives, deixant sense efecte
els Decrets d'Alcaldia núm. 2020016264 de data 18/09/20 i núm. 2020017688 de data
06/10/20
3.2. Expedient 2021025968. Decret de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 2021 relatiu a
aprovar l'encàrrec de gestió a la entitat SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de
Catalunya, S.L., per la prestació del servei d'ajuda a domicili, com a mitjà propi de
l'Ajuntament de Girona.
3.3. Expedient 2021030022. Decret de l'Alcaldia de data 23 de juliol de 2021 relatiu a
nomenament del senyor Ferran Boadas Comadira personal eventual tècnic del grup
municipal C's.
3.4. Expedient 2021030154. Decret de l'Alcaldia de data 29 de juliol de 2021 relatiu a
contracte interí, de la senyora Sandra Molina Moreno, com a treballadora social als Serveis
Bàsics d'Atenció Social (SBAS), per a substituir una treballadora en situació de baixa per
incapacitat temporal.
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3.5. Expedient 2021030160. Decret de l'Alcaldia de data 29 de juliol de 2021 relatiu a
nomenament de funcionària interina, a la senyora Carolina Álvarez Luque, com a
treballadora social al Servei d'Atenció a la gent gran i persones amb dependència, per
acumulació de tasques.
3.6. Expedient 2021030127. Decret de l'Alcaldia de data 29 de juliol de 2021 relatiu a
contracte interí, del senyor Ramon Venzal Carrillo, com a oficial d'Enllumenat i lampisteria,
a la subàrea de Mobilitat i Via Pública, fins a la resolució del procés selectiu d'oficials
d'Enllumenat i lampisteria.
3.7. Expedient 2021027827. Decret de l'Alcaldia de data 16 de juliol 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.
3.8. Expedient 2021027861. Decret de l'Alcaldia de data 16 de juliol 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.
3.9. Expedient 2021031849. Decret de l'Alcaldia de data 10 d'agost de 2021 relatiu a
contractació d'un oficial d'enllumenat i lampisteria, a la subàrea de Mobilitat i Via Pública,
per a substituir un treballador en situació de jubilació parcial.
3.10. Expedient 2021030162. Decret de l'Alcaldia de data 16 d'agost de 2021 relatiu a
nomenament de funcionària interina, a la senyora Judit Geli Hors, com a treballadora
social als Servei Socials Bàsics, per acumulació de tasques.
RESOLUCIONS JUDICIALS
3.11. Expedient 2021012627. Sentència núm. 154, de 25 de juny de 2021, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona. (Sentit: Estimatòria. Acte objecte
d'impugnació: Decret d'Alcaldia de 3 de febrer de 2021, imposició de sanció per estacionar
un vehicle en una zona d'estacionament amb horari limitat i no tenir o no posar en un lloc
visible el comprovant horari).
3.12. Expedient 2019043174. Sentència núm. 163, d'1 de juliol de 2021, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona. (Sentit: Estimatòria. Acte objecte
d'impugnació: Desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys soferts en el vehicle propietat de la recurrent arran de la caiguda
d'una branca d'un arbre de grans dimensions.)
3.13. Expedient 2019053677. Sentència núm. 167, de 13 de juliol de 2021, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona. (Sentit: Estimatòria. Acte objecte
d'impugnació: acord de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2019, desestimatori
de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts per una
caiguda a la rampa d'accés al Centre Cívic de Taialà).
3.14. Expedient 2019020887. Sentència núm. 3393, de 14 de juliol de 2021, dictada per la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. (Sentit: Estimatòria en part. Acte objecte d'impugnació: Sentència núm. 10, de
29/01/2020, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, estimatòria del recurs
interposat contra la desestimació per silenci administratiu de la petició efectuada el dia 11
de maig de 2018 a l'àrea d'Urbanisme).
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3.15. Expedient 2021020477. Sentència núm. 120, de 13 de juliol de 2021, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona. (Sentit: desestimatòria. Acte objecte
d'impugnació: Desestimació per silenci administratiu de la sol.licitud formulada pel
reconeixement del dret a la percepció de complement per torn especial pels recurrents i de
complement específic per jornada partida d'un dels recurrents).
3.16. Expedient 2018024772. Sentència núm. 168, de 15 de juliol de 2021, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona. (Sentit: estimatòria. Acte objecte
d'impugnació: Desestimació per silenci administratiu de les reclamacions de quantitat
formulades als Ajuntaments de Girona i Vilablareix en concepte de quotes urbanístiques
de les finques de titularitat pública incloses al sector Vilablareix Transports).
3.17. Expedient 2020020441. Sentència núm. 271, de 19 de juliol de 2021, dictada pel
Jutjat Penal núm. 1 de Girona. (Sentit: condemnatòria. Objecte del procediment: Delicte de
conducció sota influència begudes alcohòliques que van ocasionar danys a farola, dos
arbres i panell metàl.lic propietat de l'Ajuntament de Girona).
3.18. Expedient 2020035855. Sentència núm. 165, de 30 de juny de 2021. dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona. (Sentit: desestimatori. Acte objecte
d'impugnació: Decret Alcaldia de 30 de desembre de 2019, que acorda cessar al recurrent
per amortització de la plaça d'auxiliar agent ambiental que ocupava amb caràcter interí).
3.19. Expedient 2020003705. Sentència núm. 187, de 27 de juliol de 2021, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona. (Sentit: Desestimatòria. Acte objecte
d'impugnació: Acord de Ple d'11 de novembre de 2019, desestimatori recurs reposició
contra acord de Ple de 3 de maig de 2019, pel que es va aprovar l'actualització de la RLT,
la modificació del manual de valoració de llocs de treball i la valoració econòmica dels llocs
de treball).
PROPOSTES.
Comissió Informativa de Territori
4. Expedient 2018042333. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a la
regulació d'usos i construccions en la finca de la Congregació Bon Pastor situada al
disseminat de la Creu de Palau, 11
5. Expedient 2019046265. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal
de circulació de Girona
Comissió Informativa de Drets de les Persones
6. Expedient 2021018888. Aprovació definitiva de les bases del programa de subvencions
adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona
7. Expedient 2021015450. Aprovació definitiva de les bases reguladores de les
subvencions en matèria esportiva
8. Expedient 2021009047. Aprovar definitivament les bases específiques reguladores de
subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a associacions d'educació
en el lleure i associacions juvenils
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Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
9. Expedient 2019053564. Modificació de la plantilla de l'exercici 2020 aprovada per acord
de Ple de data 20 de desembre de 2019 i modificada per acords de Ple de data 10 de
febrer de 2020, 27 de juliol de 2020, 13 d'octubre de 2020, 14 de desembre de 2020, 8 de
març de 2021, 12 de juliol de 2021 i 13 de setembre de 2021.
10. Expedient 2021033009. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
(reforma de l'habitatge situat al carrer Muntanya 41).
11. Expedient 2021033211. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
(modificació de la distribució de dues aules i aïllament acústic del conservatori situat a la
plaça Hospital 6).
12. Expedient 2021033307. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
(reforma interior de l'habitatge situat al carrer Santa Clara 9, 3r 2a).
13. Expedient 2021033396. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
(obertura de finestres en el pati interior de la finca situada al carrer Santa Clara 53).
14. Expedient 2020041507. Modificació pressupostària pressupost inversions 2021
15. Expedient 2020043416. Aprovació Compte General exercici 2020
PROPOSTES URGENTS.
16. MOCIONS.
17. Expedient 2021034680. Moció del grup municipal PSC-CP per recuperar els Plans de
Barris i millorar la qualitat de la vida urbana i la sostenibilitat a Girona
18. Expedient 2021034805. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Girona per
millorar les polítiques de promoció i difusió de la llengua catalana
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 2020005554 a la número 2021018978, des
de 1 de juliol de 2021 fins a 31 d'agost 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 2 de juliol de 2021 (ordinària), 9
de juliol de 2021 (ordinària), 16 de juliol de 2021 (ordinària), 23 de juliol de 2021
(ordinària), i 30 de juliol de 2021 (ordinària).
PRECS I PREGUNTES
Segon.- La sessió de l’esmentat òrgan se celebrarà de manera no presencial mitjançant la
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utilització de mitjans electrònics de conformitat amb l’establert a l’art.46.3 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local inclòs al Títol V, Capítol Primer.
Tercer.- Els mitjans electrònics pels que se celebrarà la sessió seran comunicats als
diferents membres integrants del plenari de la Corporació pel Cap del Servei d’Informàtica
de la Corporació amb una antelació mínima de 48 hores a la celebració de la sessió a
l’adreça de correu electrònic de la Corporació de cadascun dels membres integrants.
De l’esmentada comunicació es deixarà constància a l’expedient de la sessió.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució als membres integrants del plenari municipal i al
Cap del Servei d’Informàtica de la Corporació municipal.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 7 de setembre 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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