
Acció Social 

Programa de Termalisme Social de l’Imserso 2013 

A l’ajuntament, teniu a la vostra disposició els impresos 

d’informació i de sol·licitud per participar en el programa de 

Termalisme Social de l’Imserso.  

Un cop emplenats, els impresos de sol·licitud es poden enviar per 

correu a Madrid o presentar a les oficines de l’edifici de la Generalitat a l’antic 

Santa Caterina de Girona. 

Per als torns de febrer a agost, el termini de presentació de sol·licituds acaba el 

16 de gener, i per als torns de setembre a desembre, el 16 de maig. 

 

Serveis 

Servei de Correus 

En vista de les nombroses queixes que ens arriben a 

l'Ajuntament referents al servei de Correus, posem a la 

vostra disposició dos llocs a internet on es poden 

formalitzar les reclamacions: 

www.correos.es (Atención al cliente / Formular reclamación) 

www.consum.cat (Queixa’t, reclama, denuncia) 

El telèfon de l’oficina de Correus d’Anglès és el 972 42 22 21 

 

Activitats 

Escacs. Pràctica i iniciació 

Cada dissabte, de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, a l’Esplai de 

Sant Julià, curs d’escacs. 

Obert a totes les edats a partir dels 5 anys. 

Inici el 12 de gener del 2013. 

Inscripció gratuïta. 

Ho organitza: Associació Juvenil de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 

Comunicació 

L’Ajuntament, al Facebook 

Ara ens podeu trobar també al Facebook, a la pàgina de l’Ajuntament de Sant 

Julià del Llor i Bonmatí, on trobareu informació relacionada amb l’agenda 

d’activitas del poble i altres temes d’interès. 

Plens municipals  

Un cop aprovades definitivament, us oferim un extracte de les actes 

dels plens ordinari i extraordinari dels mesos de setembre i octubre del 

2012.  

Trobareu el text íntegre de les actes a la pàgina web de l’Ajuntament 

http://stjuliabonmati.com (Ajuntament digital / Governació). 

Ple ordinari del 8 de setembre del 2012  

- Es dóna compte de l’informe de morositat del 2n trimestre del 2012, 

segons el qual l’import de les obligacions pendents de pagament que 

incompleixen els terminis de la llei de contractes del sector públic és de 

61.420,21 euros, corresponents a 58 factures. 

- S’aprova per unanimitat els estats i comptes corresponents a 

l’exercici 2011, que entre altres conté els resultats següents: 

1. FONS LÍQUIDS...........................................................340.504,16 
 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT...............................635.132,98 
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent............................295.281,99 

+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancat............................336.339,57 

+ D’operacions no pressupostàries............................................3.511,42 

 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT......................405.656,23 
+ Del pressupost de despeses exercici corrent..........................301.253,71 

+ Del pressupost de despeses exercicis tancats..........................58.956,11 

+ D’operacions no pressupostàries..........................................45.446,41 

 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)......................569.980,91 
- Drets de dificíl o impossible recaptació..................................-85.633,06 

- Excés de finançament afectat............................................-315.348,50 

 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS .. 168.999,35 

 

- S’aprova per unanimitat els dies 23 d’abril i 20 de maig com a festes 

locals del 2013. 

- S’aprova per unanimitat la modificació de l’Ordenança relativa a la 

taxa pel subministrament d’aigua potable, incrementant el preu de 

venda d’aigua a Vilanna fins a 1,5964 €/m3. 

- S’aprova per unanimitat adherir-se al Pla d’assistència i suport en 

matèria de protecció civil de la comarca de la Selva aprovat pel ple del 

Consell Comarcal de la Selva en data 16 de juny de 2012. 

- S’aprova per unanimitat introduir un capítol nou en l’Ordenança del 

servei de cementiris de Sant Julià del Llor i Bonmatí, relatiu als criteris 

per a la concessió de nínxols. Segons aquesta modificació, les 

concessions dels nínxols nous s’atorgaran només ens els casos que hi 
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hagi una defunció i per ordre rigorosament correlatiu, de manera que en cap cas 

podran quedar espais buits aïllats. 

- S’aprova per unanimitat el projecte del mur d’escullera al camí Vell d’Amer, amb 

un pressupost d’execució de 110.363,10 euros. 

- S’aprova per unanimitat instar el Govern de la Generalitat perquè elabori el 

reglament que prevegi els recursos i els procediments necessaris perquè els 

ajuntaments puguin assumir la competència municipal sobre protecció dels animals 

obligada per llei. 

- S’aprova per unanimitat instar el Ministeri de Foment a acordar la gratuïtat dels 

peatges de l’autopista AP-7 entre els accessos de Maçanet de la Selva i la frontera 

amb França, mentre durin les obres de construcció i millora de la variant de la 

carretera A-2. 

- S’aprova per unanimitat que el consistori del nostre municipi s’adhereixi a la 

campanya “Penja-la i no la despengis fins a la independència” que promouen 

diverses assemblees territorials de l’Assemblea Nacional Catalana, penjant la 

bandera estelada als màstils de l’església de Sant Julià i de l’entrada al nucli de 

Bonmatí, a partir de l’11 de setembre del 2012. 

- En l’apartat de precs i preguntes, el grup de CiU, a l’oposició, demana si hi ha 

hagut alguna connexió en el sanejament de la colònia; si està previst el tancament 

de la pista coberta; sobre la festa que es va fer a la pista al mes d’agost; sobre dos 

temes, relacionats amb un accident de moto i amb un accident a l’escola Sant Jordi; 

sobre la representativitat dels resultats de l’enquesta sobre recollida selectiva; i 

sobre un problema en un habitatge al carrer Amer. 

 

Ple extraordinari del 31 d’octubre del 2012 

 

- S’elegeixen els membres que hauran de formar part de la mesa electoral en les 

eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 25 de novembre del 2012. 

- Es dóna compte de la sol·licitud al Ministeri d’Hisenda perquè permeti el 

reintegrament de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat 

dels anys 2008 i 2009 en les actuals 60 mensualitats. 

- Es ratifica la delegació al Consell Comarcal de la Selva de les competències 

municipals derivades de la potestat sancionadora per infraccions en matèria de 

sanejament d’aigües residuals, així com les facultats d’autorització, control i 

inspecció sobre els abocaments. 

- S’aprova per unanimitat delegar al Consell Comarcal de la Selva la competència en 

l’obtenció de l’ingrés de les sancions que l’alcaldia presidència imposi per les 

infraccions comeses en la instrucció d’expedients sancionadors en matèria de 

sanejament d’aigües residuals. 

- S’aprova (5 vots a favor del Grup Independent i 4 abstencions de CiU) ampliar les 
hores de dedicació parcial de l’alcalde, que passaran a ser 24 hores a la setmana, i 

fixar una retribució mensual corresponent a aquest augment de dedicació en 1.600 

€ mensuals bruts. Aquest acord desplegarà els seus efectes a partir del dia 1 de 

novembre de 2012. 

- S’aprova per unanimitat la modificació de les ordenances fiscals següents: 

· Ordenança fiscal núm. 7, de la taxa de recollida d’escombraries, modificada pel 

que fa a bonificacions. 

· Ordenança fiscal núm. 8, de la taxa per l’estudi, l’anàlisi i expedició de documents 

administratius, amb la introducció de nous preus per serveis generals (fotocòpies i 

trameses de documents per internet) i per l’expedició d’altres documents relatius a 

urbanisme i obres. 

· Ordenança fiscal núm. 9, de la taxa per la prestació dels serveis de prevenció i 

control ambiental de les activitats i instal·lacions, dels espectacles públics i activitats 

recreatives, i de les activitats innòcues. Aquesta ordenança es modifica 

íntegrament, per adaptar-la a la legislació vigent. 

· Ordenança fiscal núm. 10, de la taxa pel subministrament d’aigua potable, 

modificada pel que fa a bonificacions. 

· Ordenança fiscal núm. 11 de les taxes per utilització privativa o aprofitament 

especial del domini públic local, modificada pel que fa a ocupació de sòl públic amb 

mercaderies, material de construcció, runa, tanques, puntals, bastides i altres 

similars, i pel que fa a parades i atraccions per la Fira Dol-sa per la festa major. 

· Ordenança fiscal núm. 19, de la taxa per utilització d’edificis i instal·lacions 

municipals, amb la modificació de les quotes per ús de l’envelat i la introducció de 

nou preu per l’ús de la pista poliesportiva. 

- S’aprova per unanimitat la immobilització i afectació dels crèdits corresponents a 

la paga extraordinària de Nadal del personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, 

d’acord amb la llei de pressupostos de l’Estat i la llei d’estabilitat pressupostària. 

L’import global, de 13.242,31 euros, anirà destinat a realitzar aportacions a plans 

de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva. 

- S’aprova per unanimitat modificar diferents crèdits als pressupostos del 2012, 

augmentant partides amb un total de 42.931 € (s’augmenten les partides de 

construcció del mur d’escullera; reparació i manteniment d’aigua potable, 

desbrossament de marges, camins rurals i ràdio; estudis i treballs tècnics, i carburants 

d’edificis municipals, entre altres). El finançament d’aquest augment prové de baixes 

en altres despeses. 

- S’aprova per unanimitat l’actualització del pressupost del projecte de la construcció 

d’un mur d’escullera al camí vell d’Amer a causa de l’increment de l’IVA. 

- S’aprova (5 vots a favor del GI i 4 abstencions de CiU) imposar contribucions 

especials en l’execució del mur d’escullera al camí vell d’Amer. 

- S’aprova per unanimitat el plec de clàusules particulars, l’expedient de 

contractació i la convocatòria de la licitació de l’obra de construcció del mur 

d’escullera al camí vell d’Amer. 

- S’aprova per unanimitat una moció de suport a la resolució del Parlament de 

Catalunya per l’exercici del dret a l’autodeterminació. 


