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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2022018731

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 29 de juliol de 2022
a les 16:30 hores i fixar el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. ACTA.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 11 de juliol d'enguany (expedient núm.
2022026750).
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. RESOLUCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES A DONAR COMPTE AL PLE.
3.1. Expedient 2022016111. Decret de l'Alcaldia de data 15 de juliol de 2022 relatiu a
nomenar secretària accidental des de les 00 hores i fins a les 24 hores del dia 15 de juliol
de 2022.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022016111
3.2. Expedient 2022023249. Decret de l'Alcaldia de data 6 de juliol de 2022 relatiu a
nomenament Tresorera accidental en substitució del Tresorer general per cobrir des del dia
8 d'agost fins el dia 31 d'agost de 2022, per vacances.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022023249
3.3. Expedient 2022015599. Decret de l'Alcaldia de data 7 de juliol de 2022 relatiu al
nomenament Interventora accidental en substitució de la Interventora general per cobrir del
1 al 28 d'agost, per vacances
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022015599
3.4. Expedient 2020044974. Donar compte al Ple de la Corporació de l'informe definitiu de
control financer permanent planificat, emès per la Intervenció general, relatiu al control de
la justificació de les assignacions econòmiques als grups municipals per als períodes del
15 de juny a 31 de desembre de 2019, i exercici 2020.
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http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2020044974
3.5. Expedient 2022002518. Sentència núm. 158, de 10 de juny de 2022, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona. (Sentit: Desestimatòria. Acte objecte
d'impugnació: Desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada per una avaria elèctrica a Mercagirona que va provocat un tall en el
subministrament provocant danys a l'entitat recurrent).
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022002518
3.6. Expedient 2022031481. Sentència núm. 165, de 28 d'abril de 2022, dictada pel Jutjat
Penal núm. 3 de Girona. (Sentit: Condemnatòria. Acte objecte d'impugnació: reclamació
pels danys provocats en uniforme d'agent de la Policia Local per un delicte de resistència a
l'autoritat el dia 11 de febrer de 2021).
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022031481
3.7. Expedient 2021051860. Sentència núm. 176, de 20 de juny de 2022, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona. (Sentit: Estimatòria. Acte objecte d'impugnació:
Desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per
danys i perjudicis soferts arran d'una caiguda a la plaça dels Llimoners de Girona).
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2021051860
3.8. Expedient 2020020427. Sentència núm. 190, de 27 de juny de 2022, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona. (Sentit: Estimatòria. Acte objecte d'impugnació:
Acord de Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2019 desestimatori recurs
reposició contra acord Junta Govern Local de 15 de febrer de 2019 de requeriment per
reparar defectes detectats en relació a l'execució de les obres del projecte d'urbanització
de la pl. Josep Pallach i Carolà, 1a. fase).
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2020020427
ASSABENTAT
3.9. Expedient 2018010509. PRENDRE CONEIXEMENT de la successió en la persona del
contratista-adjudicatari actual mitjançant la fusió per absorció de l'entitat BALSOL 2001 SA
per la qual la relació concessional de l'Ajuntament de Girona amb la societat BALSOL 2001
S.A. per la construcció i explotació d'un aparcament soterrani al carrer Santa Eugènia Parc Central, adjudicada per acord de Ple del 14 d'abril de 1998, resultarà configurada amb
la societat EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. NIF A78320736 que passarà a
ostentar-ne la titularitat.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2018010509
4. RATIFICACIONS.
Expedient 2021051136. Ratificar la inclusió de la proposta a l'ordre del dia del Ple d'acord
amb l'article 73 del ROM: Reversió de les instal·lacions i béns necessaris dels aparcaments
soterranis situats a la places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol i al carrer Emili Grahit de
Girona.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2021051136
PROPOSTES.
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5. Expedient 2020043910. Aprovació definitiva del PMU d'Ordenació volumètrica i de
façanes de l'edifici situat a la plaça Diputació 3.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2020043910
6. Expedient 2022031340. Municipalització del servei de sanejament d'aigües residuals i
canvi de la forma de gestió dels serveis d'abastament i distribució d'aigua potable i
sanejament d'aigües residuals
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022031340
7. Expedient 2022025193. Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari del Servei de sanejament del sistema de Girona.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022025193
8. Expedient 2022025192. Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari del Servei d'abastament i distribució d'aigua
potable del sistema de Girona.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022025192
9. Expedient 2022016772. Aprovació del conveni de delegació de competències entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Girona per el tractament de la fracció
orgànica dels residus municipals de Girona a la planta de compostatge del CTR de l'Alt
Empordà
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022016772
10. Expedient 2022032120. Aprovació del conveni de delegació de competències entre el
Consorci per al condicionament i la gestió del complex de tractament de residus de Solius i
l'Ajuntament de Girona per el tractament de la fracció orgànica dels residus municipals de
Girona al centre de tractament de residus ubicat al paratge de Can Duran en els termes de
Santa Cristina d'Aro i Llagostera.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022032120
11. Expedient 2022013172. Aprovar la memòria justificativa; el reglament; el projecte
d'establiment; els estatuts del servei públic d'aparcament a Girona i la forma de gestió
directa a través de societat mercantil municipal del servei públic d'aparcament dels dos
aparcaments ubicats al carrer d'Emili Grahit i a les places Miquel de Palol i Prudenci
Bertrana.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022013172
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
12. Expedient 2022031098. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal
(reforma d'envà pluvial en façana posterior i lateral de l'edifici plurifamiliar cr St.Joan
Baptista la Salle 10).
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022031098
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13. Expedient 2022008667. Aprovació inicial de la modificació pressupostària del
pressupost de despeses 2022 referent al crèdit extraordinari amb càrrec al RTDG 2021 per
l'adquisició de les accions del soci privat de CEGISA
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022008667
14. Expedient 2022008667. Aprovació inicial de la modificació de crèdit al pressupost de
despeses 2022 amb un crèdit extraordinari per l'adquisició d'accions CATSA
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022008667
15. Expedient 2020028429. Modificacions de prestacions derivades del contracte dels
serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, formalitzats amb
l'empresa LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENT SL, amb NIF B61399408.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2020028429
16. Expedient 2021045300. Modificació de la plantilla de l'exercici 2022 aprovada per acord
de Ple de data 25 d'octubre de 2021 i modificada per acord de Ple de data 09 de maig de
2022.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2021045300
17. Expedient 2022008667. Modificació del pressupost 2022 en la modalitat de crèdit
extraordinari per despeses de capítol 1 Gratificacions per serveis extraordinaris
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022008667
18. Expedient 2022017709. Modificació de crèdit al pressupost de despeses 2022 per
finançar els costos de l'adquisició de materials i complements informàtics no previstos
inicialment destinat a diferents àrees i serveis municipals.
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022017709
PROPOSTES URGENTS.
19. MOCIONS ENTITATS CIUTADANES.
20. Expedient 2022030809. Moció que presenta l'Associació Naturalistes de Girona en
representació de la Plataforma Girona pel Clima per tal d'incorporar el crim d'ecocidi en el
Tribunal Penal Internacional
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022030809
21. Expedient 2022033057. Moció que presenta l'entitat Coordinadora d'ONG Soldàries de
comarques gironines de rebuig als assassinats de persones migrants a Melilla
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022033057
MOCIONS.
22. Expedient 2022033125. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per augmentar
la seguretat de proximitat
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022033125
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23. Expedient 2022033224. Moció que presenta el grup municipal Guanyem Girona per a la
creació d'una xarxa de refugis climàtics a Girona i la construcció d'una nova piscina
municipal d'estiu
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022033224
24. Expedient 2022033269. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a la
redacció d'un Pla municipal integral contra la violència a les persones grans
http://fdocp.ajgirona.org/sew/ple/2022033269
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 a la número , des de 1 de juliol de 2022 fins a 30 de
juny de 2022.
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 .
PRECS I PREGUNTES
Segon.- 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 22 de juliol de 2022
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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