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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 3 
Data:  14 de setembre de 2013 
Hora:  11.00 hores 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Regidors assistents: 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sr. Toni Badia Ortega 
Sra. Gemma Domínguez Garangou  
Sra. Remei Brescó  Esteve 
Sr. Xavier Ribas Surroca 
Sr. Julià Gifre Serarols 
Sra. Anna Maria Masachs Coll 
Sra. Èlia Borràs Farran 
 
 
Ha excusat la seva assistència el Sr. Ivan Méndez Riera 
 
 
 
Secretària: 
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Un cop comprovada l'existència de quòrum legal per a vàlida celebració del Ple,  obre 
la sessió amb el següent ordre del dia: 
 
 
1r. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 9 
DE MARÇ DE 2013. 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, l’acta del Ple ordinari de 9 de 
març de 2013 amb una esmena al dictamen núm. 9 en el seu apartat 10 que quedaria 
redactat com segueix: 
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“Les despeses d’escripturació i inscripció registral que se’n derivin aniran a càrrec del 
senyor Bernardino Escavias Serrano i Maria Roser González Núñez en un 50% de les 
despeses i a càrrec de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí l’altre 50%.” 
 
Tots els membres del Ple aproven per unanimitat aquesta esmena a l’acta de 9 de 
març de 2013. 
 
 
2n.  DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS DE L’ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA: 
 

a) Decret 218/13 DE 12 de juny, relatiu a declarar d’urgència en el 
nomenament de funcionaria interina per substituir transitòriament la 
titular del lloc de treball d’administratiu de l’Àrea de Territori. 

 
 
“Fonaments de fet 
 
Vist que la senyora Laura Giró Trias, funcionària de carrera de l’Ajuntament adscrita a 
l’Àrea de Territori a la subescala administrativa, grup C1, es troba en el tram final del 
seu període de gestació per la qual cosa estarà absent del seu lloc de treball durant un 
període. 
 
Vist que, per tal que el servei no quedi desatès, serà necessari dur a terme el 
nomenament de funcionari interí a alguna persona per tal que pugui prestar el servei 
del lloc de treball de la senyora Laura Giró Trias mentre aquesta estigui absent pel 
permís per part i durant els permisos posteriors que aquesta pugui sol·licitar, si 
s’escau. 
 
En tant la senyora Laura Giró Trias encara no estigui de baixa, també s’ha vist 
convenient que el funcionari interí que es nomeni aprengui les tasques d’aquest lloc de 
treball mentre la senyora Laura Giró Trias encara està treballant, amb la finalitat de 
facilitar l’aprenentatge directe a través de la persona que, durant el dia, està duent a 
terme aquestes funcions. 
 
Vist que la senyora Neus Rigau Escavias ha acreditat disposar dels requisits legals 
exigits per ocupar aquest lloc de treball i ja havia efectuat la substitució en aquest 
mateix lloc de treball. 
 
Vist que l’absència de la senyora Laura Giró Trias al seu lloc de treball pot afectar el 
funcionament dels serveis públics essencials atès que, des d’aquest lloc de treball, es 
gestiona la major parts dels serveis establerts a l’article 26 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases sobre el règim local, per aquest motiu i, de manera 
excepcional, és considera una necessitat urgent la de cobrir aquest lloc de treball 
durant l’absència de la persona qui l’ocupa, d’acord amb el que preveu l’article 23.Dos 
de la Llei 17/20012, de 27 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat pel 2013. 
 
 
Fonaments de dret 
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- Article 10 .b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 

públic 
- Articles 6, 7, 8 i 94 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
- Article 23.Dos de la Llei 17/20012, de 27 de desembre, de Pressupostos 

generals de l’Estat pel 2013. 
 

 
D’acord amb tot l’exposat, aquesta Alcaldia-Presidència, 
 

D I S P O S A 
 
1r. Declarar la màxima urgència en el nomenament de funcionària interina  a la 
senyora Neus Rigau Escavias, amb DNI 40345688P, amb domicili a Bescanó, c/ 
President Josep Irla, 1, 2n-1a, per substituir transitòriament a la titular del lloc de treball 
d’administratiu de l’Àrea de Territori, la senyora Laura Giró Trias, funcionària de 
carrera d’aquest Ajuntament, fins que finalitzi el permís per part i, si escau, els 
permisos posteriors que aquesta pugui sol·licitar. Aquest nomenament està sotmès al 
següent règim jurídic: 
 
- Escala que pertany:    Administració General 
- Subescala:     Administrativa 
- Grup:       C1 
- Nivell:       17 
- Jornada durant absència Laura Giró:  Complerta (37,5 h/setmana  
- Retribució mensual bruta 37,5 h/setmana: 1.595,01 € bruts. 
- Jornada mentre Laura Giró també treballa: Parcial (20 h/setmanals) 
- Retribució mensual bruta 20 h/setmana:  850,62 € mensuals bruts 
 
 
2n.  Aquest decret iniciarà el seus efectes el dia 17 de juny de 2013, data en que la 
senyora Neus Rigau Escavias treballarà una jornada parcial de 20 h/setmanals, amb la 
finalitat d’adquirir el coneixement i fer l’aprenentatge necessari. Aquesta jornada 
parcial es modificarà a jornada complerta, 37,5 h/setmanals, quan la senyora Laura 
Giró Trias presenti la seva baixa corresponent. La senyora Neus Rigau Escavias 
cessarà del en el seu lloc de treball de manera automàtica quan la senyora Laura Giró 
Trias es reincorpori al seu lloc de treball.  
 
3è. Autoritzar i disposa aquesta despesa  amb càrrec a les partides 1.920.12009, 
1.920.120100 i 1.920.12101  del pressupost vigent. 
 
4t. Donar d’alta a la Seguretat Social a la senyora Neus Rigau Escavias el dia 17 de 
juny de 2013 amb una jornada parcial del 53,33% i, posteriorment quan la senyora 
Laura Giró ja no ocupi el seu lloc de treball, es comunicarà la jornada completa a 
aquesta organisme.  
 
5è.Notificar el contingut d'aquesta resolució a la interessada 
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6è. Publicar aquesta resolució al BOP i DOGC, d’acord amb el que disposa l’article 
94.4 del  Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals 
 
7è. Donar compte d’aquest decret al Ple en la primera sessió que es celebri”. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats. 
 
 
 
 
3.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBLIGACIONS 
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 2n TRIMESTRE DEL 
2013. 
 
“ 

INFORME 2n TRIMESTRE 2013 SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES 
OBLIGACIONS PENDENTS DE RECONEIXEMENT 

 
MARC LEGAL 
 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 
15/2010, de 5 de juliol. 

- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 

 
 
FONAMENTS DE FET 
 

1. En data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials i que tenia com objectiu 
corregir desequilibris i aprofitar les condicions de les empreses amb la finalitat 
d’afavorir la competitivitat i aconseguir un creixement equilibrat de la economia 
espanyola que permetés crear ocupació de forma estable, en línia amb una 
concepció estratègia de la economia sostenibles. 

2. En aquest sentit s’obliga a una reducció dels terminis de pagament del sector 
públic a un màxim de 30 dies, que se aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013, 
seguint un període transitori per a la seva entrada en vigor. 

3.  Per altra banda, s’estableixen mecanismes de transparència en matèria de 
compliment de les obligacions de pagament,  a través d’INFORMES 
PERÍODICS a tots els nivells d’administració i de l’establiment d’un nou registre 
de factures en les administracions locals. 

4. L’àmbit d’aplicació del que s’ha exposat ve referit a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre una 
empresa i l’Administració Local, de conformitat amb allò disposat a la el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. Queden fora per tant les 
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relacions estatutàries i de personal i les que són conseqüència de la potestat 
expropiatòria. El destinatari ha de ser una empresa, quedant per tant, exclòs de 
l`’àmbit, les que el produeixen entre diferents entitats del sector públic. Per tant, 
en l’àmbit local es correspondrà amb les despeses corrents en béns i serveis i 
les inversions. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 4 de la Llei 15/2010 estableix: 
 

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se esté incumpliendo el plazo. 

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes. 

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones 
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el 
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.” 
 

 
2. L’article 5.4. de la Llei 15/2010 disposa: 

 
4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, 
una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se 
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación 
o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El 
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga 
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. 
 
 
3. La nova redacció de l’article 216.4 del TRLCSP , introduïda per el número uno de 

la disposición final sexta del R.D.-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de  

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 
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artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento 
de dicho< plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura 
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación 
del servicio.  

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de 
los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del 
servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en 
alguno de los documentos que rijan la licitación.  

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el 
registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.  

 
FONAMENTS TÈCNICS 
 

1. L’informe trimestral contempla la següent informació: 
a) Pagaments realitzats en el trimestre 
b) Interessos de demora pagats en el trimestre (si n’hi hagués) 
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre 
d) Factures o documents justificatius respecte de les quals, al final de cada 

trimestres natural, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació.  

 
 
INFORME MOROSITAT 2n TRIMESTRE 2013 
 
Atenent a les consideracions anteriorment exposades i segons les dades extretes del 
Programa Comptable, l’import de les obligacions pendents de pagament que 
incompleixin els terminis de l’article 216.4 del Text refós de la Llei de contractes  del 
sector públic és de 15.158,47 euros, els quals correspon a la quantitat de 15 factures.” 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats. 
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4. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 
DEL PRESSUPOST 2013 
 
L’Alcalde explica detalladament cadascuna de la partida que es modifiquen i 
seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“Vist l'Informe Secretaria-Intervenció, inclòs a l'expedient, i de conformitat amb el que 
disposa l'article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecten a les partides 
que a continuació es detallaran. 
 
Vista la insuficiència d’algunes partides del pressupost de l’exercici corrent, les quals 
es preveu siguin insuficients per poder atendre majors despeses o crèdits 
extraordinaris. 

 
Vist el que disposen l’article 177 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits num. 06/13 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 

1. CRÈDITS EN AUGMENT 

 
A) SUPLEMENTS de CRÈDITS 

Consign. Pres. Suplement  Consign. 

Partida Concepte actual de crèdit definitiva 

2.011.91131 Amortització Préstec Caixa Girona 31 14.759,55 10.000,00 24.759,55 

5.165.62900 
Renov. Enll. Efic. Energética – Sector 
Massana 11.173,26 4.022,95 15.196,21 

1.155.21000 Rep. Mant. I conserv. Via publica 4.500,00 5.000,00 9.500,00 

4.231.48000 Beneficiència 750,00 181,75 931,75 

5.920.21600 Mant. I conserv. Equips informatics 5.142,78 2.200,00 7.342,78 

     

  Total Suplement de Crèdit   21.404,70   

 
B) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

   

Consign. Pres. Crèdits Consign. 

Partida Concepte actual Extraordinaris definitiva 

1.920.62500 
Adeq. i Reforma 1era planta edifici 
Ajuntament  0,00 4.149,09 4.149,09 

4.232.22606 Activitats Promoció Social 0,00 1.000,00 1.000,00 

     

  Total Crèdits Extraordinaris   5.149,09   
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2 FINANÇAMENT 

 A)BAIXA DESPESES 
   

Consign. Pres. Baixa  Consign. 

Partida Concepte actual Despeses definitiva 

1.454.60900 Construcció Mur Escullera 113.168,95 -8.556,47 104.612,48 

1.165.22100 Energia elèctrica enll. Públic 39.000,00 -4.022,95 34.977,05 

2.011.31001 Int. Pòlissa crèdit 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 

4.232.25000 C. Comarcal Serveis Socials 16.000,00 -1.000,00 15.000,00 

3.321.48000 Beques llibres i material escolar 1.000,00 -181,75 818,25 

5.162.25000 Eliminació, tractament i recollida escombr. 102.679,08 -2.200,00 100.479,08 

     

  Total Baixa Despeses   -20.961,17   
 
B)NOUS O MAJORS INGRESSOS 
   

Consign. Pres. Nous  Consign. 

Partida Concepte actual Ingressos Definitiva 

1.35000 Contribucions especials mur escullera 0,00 5.592,62 5.592,62 

     

  Total Majors Ingressos   5.592,62   
 

 
   
2n.  Exposar al públic aquest acord de modificació de crèdits, per termini de 15 dies 
hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
3r.  Considerar que aquest acord és immediatament executiu i que en el supòsit de 
que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment aquest acord de modificació de 
crèdits quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés. 
 
4t.  Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la 
Província, resumida a nivell de capítols.” 
 
 
 
 
 
5. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR  DEFINITIVAMENT ELS ESTATS I 
COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2012. 
 
 
“ANTECEDENTS  

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local. 
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El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos.  

   
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l’actual exercici.  
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 
10 de juliol de 2013.  

Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 139, de 
data 19 de juliol de 2013, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, 
al·legacions ni observacions. 

FONAMENTS DE DRET  

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, 
el següent 

A C O R D 

 1r. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012, 
integrats pels estats bàsics següents: 

 1. Estats i comptes anuals:   

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 5.324.467,82 €, un 
passiu de 5.106.049,81 € i un resultat de l’exercici amb un guany  de 
218.418,01 €.   

- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 218.418,01 €.   
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 

cobrament de l’exercici 2012 de 310.664,17 €, unes obligacions pendents de 
pagament de 94.714,52 €, uns romanents totals de 724.189,02€ i un resultat 
pressupostari ajustat de 176.151,53 €.   

- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de 
pagar corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns 
drets pendents de cobrament de 356.615,11 € i unes obligacions pendents de 
pagament de 493,89 €.   

- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 
180.625,57 €. 

2. Annex als estats i comptes anuals: 
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- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en 
els crèdits pressupostaris per un import total de 900.665,51 €.   

- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 270.208,74 €.   

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar 
l’exercici hi ha un saldo pendent de pagament de 33.511,86 €.   

2n. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants 
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:   

- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de 
904.448,35 € i el de despeses, de 904.448,35 €.  

- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 
aprovats inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 
900.665,51 €.   

- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 
3.906,42 € i un total de baixes d’obligacions de 245,00 €.   

- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de 
xifres en cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici 
es consigna una existència final de  180.625,57 €. 

3r. Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2012 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva”. 

 
 
 
6. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN MUR 
D’ESCULLERA AL CAMÍ VELL D’AMER” 
 
Intervé el Sr. Gifre dient que des del primer moment van considerar que era 
discriminatori aplicar aquests contribucions especials perquè consideren que en uns 
casos s’aplica a unes determinades persones i en altres no. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 8 de setembre de 2013, va aprovar el 
projecte “Construcció d’un mur d’escullera en el camí vell d’Amer” redactat per 
l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Martí Sels i Pagès, amb un pressupost de 
113.168,94 €. 
  
Per Decret de l’Alcaldia núm. 393/12, de data 17 d’octubre de 2012, es va resoldre 
iniciar l’expedient d’aplicació i imposició de contribucions especials per a l’execució de 
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l’obra “Construcció d’un mur d’escullera en el camí vell d’Amer” amb un pressupost de 
113169,94 €.  
 
En data 31 d’octubre de 2012, el Ple de la Corporació, va acordar aprovar 
provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials. 
 
Transcorregut el termini d’exposició pública, es varen  presentar reclamacions, les 
quals es van resoldre, en el Ple de la Corporació de data 9 de març de 2013 quedant 
per tant aprovat definitivament l’acord d’imposició i ordenació provisional de les 
contribucions especials, per a l’execució de l’obra “Construcció d’un mur d’escullera en 
el camí vell d’Amer”. 
 
Un cop executades totes les obres, el cost real és de 55.926,20 €, i correspon 
repercutir en concepte de contribucions especials l’import de 5.592,62 €. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les obres, 
s’indicaran els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran 
les liquidacions que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a compte els 
pagaments anticipats que s’hagin efectuat. 
 
Per tot això, el Ple aprova amb cinc vots a favor del Grup Independent i 3 abstencions 
de CIU, el següent 

A C O R D 
 

1. Aprovar la liquidació definitiva de l’obra “Construcció d’un mur d’escullera en el camí 
vell d’Amer” per import de  55.926,20 €, segons el següent quadre, i que s’han de 
repartir en funció dels criteris acordats pel Ple de la Corporació en l’acord d’imposició i 
aplicació de les contribucions especials de data 31 d’octubre de 2012. 
 

DESPESES EXECUCIO OBRA  Import 
Certificació núm. 1 d’Artífex          55.926,20 €      

   
TOTAL DESPESES A REPERCUTIR           55.926,20 €     

 
No es tenen en compte les despeses de redacció del projecte ni de coordinació de 
seguretat i salut. 
 
2. Aprovar la liquidació individual definitiva segons quadre següent i  notificar-la al 
subjecte passiu. 
 

Cost total de l’obra:      55.926,20 € 
Subvencions:       44.740,96 € 
Cost suportat per l’Ajuntament:              11.185,24 € 
Percentatge que s’aplica:                 50% 
Import global per repartir:      5.592,60 € 
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Mòdul de repartiment:                 Cap 
Import imputat al beneficiari:                 5.592,62 € 
Pagament anticipat pel beneficiari:     3.073,63 € 
Pendent de pagament pel beneficiari:              2.518,99 € 

 
 

Núm. 
ordre 

Subjecte passiu Situació de 
l’immoble 

Mòduls 
imputats a 
l’immoble 

 

Quota 
definitiva 
resultant 

 
ÚNIC 

 

 
JOAN PARRAMON 

BERENGUER 

 
CAMÍ 

D’AMER 

 
Cap 

 
5.592,62 € 

 
 
 
 
7.  DICTAMEN PROPOSANT FIXAR LES DUES FESTES LOCALS PER L’ANY 2014 
EN EL MUNICIPI DE SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI. 

 
“L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, 
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que els dues 
festes locals seran fixades per Ordre del Consell de Treball, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 

ACORD 
 
1r.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la determinació 
de les dues festes locals per a l'any 2013 en el nostre municipi, els dies: 23 d’abril de 
2014 i el 9 de juny de 2014. 
 
2n.- Fer tramesa d'aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya i a les empreses del municipi pel seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
 
 
8è. DICTAMEN PROPOSANT SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA LA 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DIRECTA DE LA CESSIÓ EN PRECARI DE L’ÚS 
DEL “LOCAL DE JOVENTUT” A L’ASSOCIACIÓ DE JOVES DE BONMATÍ I SANT 
JULIÀ DEL LLOR 
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La senyora Borràs demana si ho poden explicar una mica, pregunta si han consultat 
als veïns. 
 
L’alcalde li respon que sí però aquest acord que avui es sotmet al Ple encara és 
provisional. 
 
La senyora Borràs pregunta si ja han tret el material. 
 
El senyor Ribas respon que sí, que ja s’ha començat a treure, se’n farà un inventari. 
La intenció és crear un punt per a joves per intentar dinamitzar el jovent del poble, 
cohesionar-lo i que s’impliquin en la vida social del poble. No només serà per ús de 
l’Associació sinó a tota la resta del poble. 
 
La senyora Borràs diu que aquest local no està ben condicionat, ells assajaven allà i 
els veïns ho sentien i està molt mal insonoritzat. Pregunta si fixaran uns horaris. 
 
La senyora Masachs pregunta si hi haurà un reglament. 
 
El senyor Ribas respon que no, com que és una cessió en precari, hi haurà unes 
clàusules en el contracte que ho regularà. És una aposta pel jovent. 
 
La senyora Masachs pregunta si es té alguna idea de quan començaran. 
 
El senyor Ribas respon que ha d’haver-hi una informació pública i, el mes d’octubre, es 
vol portar al Ple extraordinari que s’ha de celebrar en ocasió de les Ordenances 
Fiscals 2014, la seva aprovació. 
 
La senyora Borràs pregunta, pel que fa al mobiliari, si hi ha previst fer alguna despesa. 
 
El senyor Ribas diu que sí, hi ha prevista una partida de 1.500 €.  
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“Aquest Ajuntament ha tramitat expedient per a la cessió en precari del bé municipal 
patrimonial del local de joventut, per a destinar-lo a la finalitat de promoure activitats 
culturals i de lleure, fomentar la participació dels joves del municipi i millorar així la 
cohesió social i establir un espai de referència que serveixi com a punt de trobada i 
intercanvi d’idees dels joves, com a conseqüència de la sol·licitud en aquest sentit 
formulada per l’entitat Associació de Joves de Bonmatí i Sant Julià del Llor. 

 
S’han emès informes sobre la conveniència de la cessió, el caràcter patrimonial del bé, 
la seva valoració tècnica i la naturalesa de l’entitat sol·licitant, com a entitat sense ànim 
de lucre, així com els motius que aconsellen substituir, en aquest cas, el concurs pel 
procediment d’adjudicació directa.  

 
L’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, preveu que, en cas de contractació directa, caldrà la prèvia submissió 
de la proposta a informació pública durant un termini de vint dies.  
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Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 

1r. Sotmetre a informació pública durant un termini de vint dies hàbils la proposta de 
contractació directa sense concurs de la cessió en precari de l’ús del bé patrimonial del 
local de joventut a l’entitat “Associació de Joves de Bonmatí i Sant Julià del Llor”, per a 
destinar-lo a promoure activitats culturals i de lleure, fomentar la participació dels joves 
del municipi i millorar així la cohesió social i establir un espai de referència que serveixi 
com a punt de trobada i intercanvi d’idees dels joves. 

 
2n. Publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la província i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 
 
9é. PUNTS D’URGÈNCIA 
 
 
9.1. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP INDEPENDENT I DEL GRUP DE CIU DE 
SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ 
D’INSPECCIÓ DE TREBALL 
 
“El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual no es 
podria entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències 
federatives només a Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa sectorial 
existent i articula un tramat d’entitats escampat per tot el país que, que darrera 
l’activitat específicament esportiva, aplega i desenvolupa en el sentit més ampli, valors 
humans, socials i culturals que constitueixen un patrimoni de valor immesurable.  
 
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a l’article 
4 de la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les activitats esportives 
com d’interès general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen la màxima 
expressió qualitativa d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són legalment entitats 
d’utilitat pública i d’interès social. També els membres associats d’aquesta gran xarxa 
esportiva, bé a títol individual bé com entitats -en el cas de les federacions- 
comparteixen pel fet d’associar-se la voluntat altruista i d’interès general que defineix 
el moviment esportiu. 
 
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social  sobre 
entitats esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la grau 
repercussió econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes entitats, com –i 
sobretot- per la generalització de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al no 
tenir en compte una clara divisió entre activitats voluntàries i activitats professionals.  
 
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat  les 
previsions legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut 
dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, quan no 
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indeterminades, i permeten les més variades interpretacions d’acord amb la casuística 
de cada situació. 
 
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments 
esportius puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a 
determinar amb seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la qual 
es derivi l’obligació d’estar afiliat a un  o altre règim de la Seguretat Social o quan, pel 
contrari, es donen els requisits per entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta 
obligació d’afiliació atès el caràcter benèvol del servei. 
 
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi 
de ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació 
d’un sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es 
redueix  pràcticament a  l’existència o no d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat.  
Aquesta manera d’actuar suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres  
criteris legals –llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció d’un contracte de 
voluntariat- que en la seva accepció més general constitueixen les bases de les 
relacions de les persones i entitats que formen el sistema esportiu.   
 
 
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments 
no podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes 
positius que s’aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de la tasca 
universalitzadora realitzada des d’aquests clubs i entitats, que posteriorment es 
trasllada a les xarxes socials de barris i, sobretot, en els segments desafavorits de la 
societat. L’esport de base, més enllà dels motius purament saludables, competitius o 
relacionals, aconsegueix un efecte sorprenent per compensar les desigualtats 
econòmiques o socials dels infants i, per tant, té un efecte reparador i normalitzador 
que, a la llarga, contribueix a configurar societats més madures i més equilibrades. 
 
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar l’esport 
català com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a 
través de tot l’entramat municipal adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot 
l’engranatge de les Federacions, que coordinen i aglutinen les diverses possibilitats 
d’aquestes pràctiques de base. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 

ACORD 
 
 
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i 
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de 
l’Estatut dels Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 
de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als règims 
d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis en entitats sense 
ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i són membres de les 
mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de voluntariat. 
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SEGON. Instar el Govern de l’estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del 
món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació 
del conjunt de criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport  
fonamentat en el voluntariat, més enllà de les relacions professionals existents, tant en 
el món de l’esport professional com en el de les entitats multiesportives que, amb una 
repercussió econòmica significativa,  presten una gran diversitat de serveis.  
 
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la 
Inspeccció de Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg 
amb el món esportiu, es determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i 
separen una actuació laboral o professional, d’una actuació benèvola o voluntària.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya, així com a la Presidència del Govern espanyol, al Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social i al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
 
 
9.2. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP INDEPENDENT I DEL GRUP DE CIU DE 
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 

 
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  
identitat col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 
han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses 
formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una 
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya 
nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre 
de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel 
Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat 
civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi 
van ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, 
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associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i 
sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat 
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la 
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, 
única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i 
ciutadanes. Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el 
següent 

ACORD 
 

1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat 

2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin 
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la 
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya 
i a l’Associació de Municipis per la Independència. “ 

 
 
 
 
9.3. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP INDEPENDENT I DEL GRUP DE CIU EN 
DEFENSA DEL DRET A LES DONES A DECIDIR SOBRE LA INTERRUPCIÓ 
VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS 
 
“La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits 
socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb 
la seva pràctica.  
 
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de 
l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de 
l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas 
endavant en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 
41 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en 
supòsits com l'anterior aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona 
embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació). 
 
El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar fa 
mesos que properament presentarà l'esborrany de la reforma de la Llei de Salut 



18 

 

Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. El missatges que ens 
arriben fan preveure una retallada i una agressió envers els drets de les dones a 
decidir sobre el propi cos. El Ministre, juntament amb els sector més ultraconservadors 
pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix interrompre el seu embaràs. 
Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el nostre cos i 
coartar la nostra llibertat de decisió. 
 
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem 
d'assegurar que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en 
aquell moment de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu. 
 
Una modificació de la llei, en els termes que avança el Ministre de Justícia, per 
restringir l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en 
condicions precàries que posaran el risc de la salut de les dones i els viatges a països 
on permetin l'IVE a terminis, només permès per aquelles dones que puguin assumir la 
despesa econòmica. 
 
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals impulsats pels 
sectors ultraconservadors 
 
Atès tot l'exposat anteriorment, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, 
el següent 

ACORD 
 
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes 
previstos, o en qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets 
de les dones. 
 
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui 
continua tipificada dins el Codi Penal. 
  
Tercer.- Sol·licitar la reducció l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura 
de prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual. 
  
Quart.- Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han 
pres la decisió d'interrompre l'embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències 
per a la pròpia dona. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.” 
 
 
 
9.4. MOCIÓ CONJUNTA DE GRUP MUNICIPAL INDEPENDENT I DEL GRUP DE 
CIU EN DEFENSA DEL CATALÀ A LA FRANJA DE PONENT I PER LA 
SUPRESSIÓ DE LES DENOMINACIONS LAPAO I LAPAPYP DE LA LLEI DE 
LLENGÜES D’ARAGÓ 
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“Atès que el Govern d’Aragó ha derogat la Llei de llengües de l’any 2009 per aprovar-
ne una de nova, en la qual desapareixen el català i l’aragonès, el català es denomina 
LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental) i l’aragonès, LAPAPYP (Lengua 
Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica). 
 
Atès que el Govern d’Aragó no respecta la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries, signada pel Govern espanyol en data del 5 de novembre de 1992, 
ratificada el 9 d’abril de 2001 i que va entrar en vigor el 1 d’agost de 2001. 
 
Atès que la decisió del Govern d’Aragó desmantella sense respecte tot el treball 
científic de lingüistes i institucions com ara l’Institut d’Estudis Catalans o la Real 
Academia de la Lengua Española, que reconeixen que la llengua que es parla a les 
comarques de la Franja de Ponent és el català. 
 
Atès que és un insult a la intel·ligència i a la dignitat denominar LAPAO i LAPAYPYP 
les llengües catalana i aragonesa, respectivament. 
 
Atès que aquest intent del Govern d’Aragó d’esquarterar la unitat del català i de reduir 
les variants locals com el calaceità, el queretà, el fragatí o el mequinensà al LAPAO 
podria constituir un genocidi lingüístic únic. 
 
Atès que la nostra  llengua, el català, és la que es parla a les Illes Balears, Catalunya, 
Andorra, el País Valencià, l’Alguer i Cerdenya i és la novena llengua europea,  
 
Atès que la decisió del Govern d’Aragó podria afectar negativament el reconeixement 
científic, legal i laboral dels habitants de la Franja a l’hora de validar els estudis i les 
titulacions de català amb relació a les titulacions equivalents al Principat de Catalunya, 
les Illes Balears, el País Valencià i Andorra. 
 
Atès que el Govern d’Aragó ha trencat tots el consensos científics i lingüístics utilitzant 
la llengua com un element d’enfrontament i de tensió, amb la intenció de crear un fals 
debat tot esborrant unes senyes d’identitat, històriques i lingüístiques pròpies de 
l’Aragó. 
 
Per tot l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. Demanar al Govern espanyol i al Govern d’Aragó el compliment de la Carta 
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. 
 
SEGON. Demanar al Govern d’Aragó la retirada de la Llei de llengües aprovada el 
passat 9 de maig de 2013.  
 
TERCER. Demanar al Govern d’Aragó el ple reconeixement del català com a idioma 
que es parla a la Franja de Ponent. 
 
QUART. Demanar al Govern d’Aragó el desplegament de tots els mitjans per a 
l’aprenentatge del català.  
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CINQUÈ. Enviar còpia telemàtica d’aquests acords als governs d’Aragó, Catalunya i 
l’Estat espanyol, i també a tots els grups polítics dels Parlaments d’Aragó, i Catalunya.” 

 
10è. ASSUMPTES URGENTS  
 
No se’n formulen. 
 
 
11è. PRECS I PREGUNTES. 
 
11.1. El senyor Gifre explica que, quan es va desbrossar la carretera que va de 
Bonmatí a Amer, a la zona del Pont d’Anglès, hi ha un canyer que no es va fer i allò és 
molt perillós. 
 
Respon el senyor alcalde que no es va fer perquè allà no és municipi de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí. 
 
El senyor Gifre diu que l’any 1984 es va fer un acord amb l’Ajuntament d’Anglès en 
que el manteniment d’aquest tram de carretera se’n feia càrrec l’Ajuntament de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí. Són simplement dos metres. 
 
Contesta el senyor alcalde que, quan trobem aquest acord, ho farem però el terme 
municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí acaba al pont. 
 
El senyor Gifre li respon que sempre s’ha fet així i li poden preguntar a l’alcalde 
d’Anglès que se’n deu recordar. És una carretera municipal. 
 
La senyora Brescó intervé per dir que, encara que sigui una carretera municipal, quan 
traspassa el terme, ja és Anglès. 
 
El senyor Gifre contesta que per ell és més important la vida de les persones. Ahir el 
van venir a trobar persones d’Anglès a preguntar perquè no es feia. Creu que és una 
cosa a considerar. 
 
La senyora Brescó diu que és una cosa a parlar-ne amb l’Ajuntament d’Anglès. 
 
L’alcalde s’ofereix a anar a mirar plegats allà on comença i on acaba el terme. 
 
11.2. El senyor Gifre pregunta sobre l’al·legació que el Cadastre va dir que s’havia 
presentat en relació a la nova carretera prop de l’empresa Exide. 
 
L’alcalde li dona la paraula a la secretària per tal que informi sobre aquest assumpte. 
La secretària explica que va anar a consultar aquesta qüestió al Cadastre i allà van 
consultar l’expedient i van veure que no es tractava de cap al·legació. DE fet era una 
alteració cadastral d’una altra finca que el Cadastre tenia pendent d’actualitzar. El 
Cadastre va treure aquest document de l’expedient del nou camí prop d’Exide i van 
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informar a la secretària que estaven desbordats de feina i que actualment l’expedient 
de donar d’alta tots els camins municipals de Sant Julià del Llor i Bonmatí que 
l’Ajuntament havia sol·licitat al Cadastre estava parat. La secretària va explicar als 
tècnics del Cadastre la urgència, al menys, de la tramitació del camí del Cementi, ja 
que estava pendent d’elevar a públic una permuta ja aprovada pel Ple i, el nou camí, 
es troba a mig fer, a l’espera d’aquesta actualització cadastral que permeti poder 
portar davant notari la dita permuta. Els tècnics del Cadastre es van comprometre a 
que, abans del mes de juliol 2013, tindrien feta l’alta del camí del Cementi a les bases 
cadastrals.  I així va ser. Actualment el camí ja està donar d’alta al Cadastre i ja es 
troba al Registre de la Propietat per la seva inscripció. Recorda que, per tal de poder 
inscriure la permuta dels terrenys entre Exide i l’Ajuntament, el notari i el registrador 
demanen que el camí municipal del Cementi, el que consta al nostre Inventari, 
estigués d’alta al Cadastre i immatriculat al Registre de la Propietat. En data d’avui 
només estem pendents d’aquesta immatriculació. 
 
11.3. La senyora Masachs pregunta per l’antiga fàbrica de l’empresa Sonoco. La gent 
veu moviment. Estaven pendents de les expropiacions de l’AVE.  Pregunta si se’n sap 
alguna cosa. 
 
Contesta el senyor alcalde que només està fent activitat d’emmagatzematge. Ells 
esperaven uns dos anys per venir però està espantant per la crisi. 
 
11.4. La senyora Borràs vol formular una pregunta sobre el tema de la pista de 
Bonmatí. Aquesta setmana els hi ha arribat algun comentari de que l’obra està com 
està, actualment, per culpa de l’anterior equip de govern. Li sembla agosarat donar la 
culta a l’anterior equip de govern ja que ells van donar la confiança a un tècnic que va 
cobrar uns honoraris. Volen saber en quin punt està l’¡obra, es troba a d’intempèrie i la 
fusta s’està fent malbé. 
 
El senyor alcalde li respon que estan en fase de redacció perquè tot és problema rera 
problema. 
 
La senyora Borràs li pregunta quins problemes. 
 
El senyor alcalde li contesta que ha costat molt trobar el problema de la pista. Dins 
l’Ajuntament treballen arquitectes, aparelladors i enginyers i creu que l’anterior equip 
de govern havia de fer que aquests tècnics estiguessin assessorats pels tècnics 
exteriors. No és el mateix un cobriment que un pavelló. 
 
Intervé el senyor Gifre per dir que, quan es va fer el cobriment, ja es va dir en els 
arquitectes que això anava tancat. 
 
La senyora Masachs pregunta, a part de la ignifuga-hi, què hi ha més. 
 
El senyor alcalde li respon que hi ha temes de ventilació, etc. 
 
El senyor Gifre li pregunta si continuen amb els mateixos tècnics. 
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El senyor alcalde li respon que ja veuran si acabem amb aquest tècnics. El projecte 
està en fase de redacció. Ara ho té l’enginyer tècnic municipal. 
 
El senyor Ribas diu que al senyor Jordi Torres no se li havia ensenyat mai. 
 
El senyor Gifre respon que el motiu va ser que els tècnics que van contractar ja 
portaven els seus enginyers. Pregunta si els arquitectes que ho han redactat, han 
reconegut que es van equivocar. 
 
L’alcalde li respon que sí. 
 
La senyora Borràs diu doncs que l’anterior equip de govern no té cap culpa is aquesta 
gent ho van reconèixer. Vol dir que els tècnics intern havien d’haver supervisat el 
projecte. 
 
El senyor Gifre recorda que quan hi havia reunions, si hi havia els tècnics municipals, 
ells assistien a aquestes reunions. 
 
El senyor alcalde diu que no entén com aquests tècnics no distingeixen entre un 
cobriment i un tancament. 
 
El senyor Ribes creu que hi havia un projecte tècnic que s’ha anat canviant, derivant a 
un cobriment i no es va fer correctament. 
 
El senyor alcalde diu que està mal enfocat des de l’inici. L’enginyer municipal havia 
d’estar fent el seguiment en tot moment. Ha estat molt trist que els hi hagi hagut de dir 
el mateix alcalde on estava l’error. Ara han hagut de contractar un nou enginyer. 
 
La senyora Borràs diu que, quan contractes algú, els hi dones tota la confiança i es 
poden equivocar però una cosa és pensar que l’error ve des de l’inici. El problema és 
que no es va consultar a l’equip de casa i per això no ha anat bé. 
 
El senyor Ribas diu que, com Ajuntament, aquest enginyer intern, és qui acaba 
informant la llicència d’activitat. 
 
El senyor Gifre hi està d’acord però recorda que ells no van arribar a aquest punt de la 
tramitació. 
 
El senyor Ribas diu que ja s’havia d’haver fet des del primer moment. 
 
El senyor alcalde diu que d’equivocacions tothom en pot fer i ells mateixos s’han 
equivocat també a vegades. Segueix explicant doncs que es troba en fase de 
redacció, han hagut de contractar a una enginyeria nova que els hi redactarà el 
projecte d’activitats. Pel que fa a les presses, dir-vos que les presses a vegades no 
són gaire bones amigues. 
 
La senyora Borràs li respon que no però ja s’ha perdut un hivern. 
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I, essent les 11.39 h, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta, que 
jo, la secretària, certifico. 
 
L’alcalde       Certifico 

       La secretària 
 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal      Imma Parramon Burch 


