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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 5 
Data:  14 de desembre 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 
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 14 
DE SETEMBRE DE 2013 I ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 30 D’OCTUBRE 
DE 2013. 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, les actes del Ple ordinari de 14 
de setembre de 2013 i Ple extraordinari de 30 d’octubre de 2013. 
 
 
2n.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBLIGACIONS 
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 3r TRIMESTRE DEL 
2013. 
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INFORME 3r 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 
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. 
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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 
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.  



4 

 

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 3r 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 50.644,03 euros, els quals correspon a la quantitat de 100 factures. 
 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats d’aquest informe. 
 
 
 
3. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PRESSUSPOST 
MUNICIPAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L’EXERCICI  2014. 
 
El senyor alcalde exposa el contingut del dictamen explicant amb especial detall 
cadascuna de les inversions previstes per l’exercici 2014. 
 
El senyor Gifre pregunta per què no s’observa l’aportació municipal que fa l’Ajuntament 
en les inversions. 
 
Respon el senyor alcalde que ho faran després ja que els projectes encara no estan 
acabats. 
 
La senyora Borràs pregunta si són les obres del nou Pla únic d’obres i serveis. 
 
Contesta el senyor alcalde que sí, encara no s’ha aprovat però en el pressupost s’hi ha 
fet la previsió. 
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La senyora Borràs pregunta si l’alcalde vol dir que ho reflexen però no saben si ens ho 
donaran. 
 
L’alcalde li respon que és així. Ara ens fan fer els pressupostos amb uns previsió de 3 
o 4 anys propers. 
 
La senyora Borràs pregunta què passaria si llavors no ens donessin la subvenció. 
 
Contesta el senyor alcalde que després s’anul.laria del pressupost. Si es retarda la 
resolució, les anualitat també aniran corrent. 
 
El senyor Gifre pregunta on està previst de fer el magatzem per a la brigada. 
 
Respon el senyor alcalde que en el PP2, a sota de Can Surroca. 
 
La senyora Borràs pregunta si se sap quan pot sortir el PUOIS nou. 
 
El senyor alcalde li respon que no, l’únic que tenen segurs són els 200.000 € de 
l’actual PUOIS. 
 
El senyor Gifre pregunta si aquesta obra ja havia d’estar feta. 
 
Li contesta el senyor alcalde que sí però ho han prorrogat fins el 2015. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
1.- Antecedents 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici de 2014. 
 
La Secretària-Interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. 
 
El Pressupost conté la documentació i els annexos previstos en el RDL 2/2004 que 
aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a la Llei Orgànica 
2/2012 i a les modificacions establertes a la Llei Orgànica 4/2012, llei d’estabilitat i 
sostenibilitat financera. 
 
 
2. Fonaments de dret  
 
En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 168 
i següents del  R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei  reguladora de les Hisendes Locals, els articles 2 al 23 del RD 500/1990 i els 
articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
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ACORD 

 
“ Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 i annexes 
del pressupost, el qual, resumit per capítols, és el següent: 
 
PRESSUPOST DE D’INGRESSOS 
Capitols Denominació capítols Euros 
I Impostos directes 537.821,87     
II Impostos indirectes            5.000,00     
III Taxes, Preus Públics i altres ingressos 246.872,72     
IV Transferències Corrents 212.107,05     
V Ingressos patrimonials 9.487,43                  
VI Alienació de patrimoni 0,00 
VII Transferències de capital 350.560,50    
IX Variacions d’actius i passius financers 0,00     
 TOTAL PRESSUPOST 

D’INGRESSOS 
1.361.849,57     

 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
Capitols Denominació capítols Euros 
I Despeses de personal 366.905,99   
II Compra de bens i serveis 482.838,38   
III Despeses Financeres  22.622,28   
IV Transferències Corrents 27.546,70   
VI Inversions reals 388.200,63 
VII Transferències de capital                --- 
IX Variacions passius financers 73.735,59   
 TOTAL PRESSUPOST DE 

DESPESES  
1.361.849,57    

  
 
Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat pressupost 
 
Tercer.-  Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
Quart.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
 
Cinquè.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 , de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 169 del TRLRHL”. 
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4t. DICTAMENT PROPOSANT APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ. 
 
El senyor alcalde exposa que el motiu de la redacció d’aquesta Ordenança és  regular 
detalladament la gestió de la runa de les obres menors. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“L’article 45 de la Constitució espanyola estableix el dret de tots els ciutadans a gaudir  
d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure 
de conservar-lo i l’obligació dels poders públics de vetllar per la utilització racional dels  
recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i 
restaurar el medi ambient. 
 
La generació de residus procedents tant de la construcció d’infraestructures i 
edificacions de nova planta com de la demolició d’immobles antics, sense oblidar els 
derivats de petites obres de reforma d’habitatges formen la categoria denominada 
residus de construcció i  demolició. 
 
El problema ambiental que plantegen aquests residus deriva no només del creixent  
volum de la seva generació, sinó del seu tractament, que encara avui és insatisfactori 
en la major part dels casos. En efecte, a la insuficient prevenció de la producció de 
residus en origen s’uneix l’escàs reciclatge dels que es generen. Entre els impactes 
ambientals que això provoca, es pot destacar la contaminació de sòls i aqüífers en 
abocadors incontrolats, el deteriorament paisatgístic i l’eliminació d’aquests residus 
sense aprofitament dels seus recursos valoritzables. Aquesta greu situació s’ha de 
corregir, amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de l’activitat 
constructiva. 
 
El Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió  dels 
residus de construcció i demolició s’exclouen els productors i posseïdors de residus de  
construcció i demolició en obres menors de construcció i reparació domiciliària, tenint 
en  compte que tenen la consideració jurídica de residu urbà i, per això, han d’estar 
subjectes als requisits que estableixin les entitats locals en les seves respectives 
ordenances municipals. 
 
En aquest sentit s’ha de ressaltar el paper que històricament han desenvolupat les  
entitats locals en la gestió i el tractament d’aquest tipus de residus. L’entrada en vigor  
d’aquest Reial decret, i d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora  de les bases del règim local, implica un esforç d’adaptació de les 
ordenances municipals  als objectius d’aquest Reial decret. 
 
Per aquest motiu s’ha vist convenient redactar una ordenança municipal que reguli la 
gestió controlada del residus de la construcció dels productors i posseïdors d’ obres 
fent una  regulació detallada de les obres menors de construcció o reparació 
domiciliària. 
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Vist el que disposen els articles 49 Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
sobre el règim local,  178 del Text refós de la  Llei municipal i de règim local i els 
articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la Disposició Addicional primera 
del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 

ACORD 

1r. Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora per la gestió controlada dels 
residus de la construcció.” 
 
2n. Sotmetre aquesta acord i el text de l’ordenança al tràmit d'informació pública per 
un termini de 30 DIES, amb publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i al tauler d'anuncis de l'ajuntament, als efectes d'examen de l'expedient i 
presentació de les reclamacions i suggeriments que es creguin oportuns. 
 
3r. Si no es presenta cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé 
definitiu, d’acord amb el que disposa l'article 65 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.” 
 
 
ANNEX A L’ACORD: 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA GESTIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1r. Objecte 
 
Aquesta Ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta d’aplicació. 
 
 
Article 2n. Àmbit d’aplicació 
 
2.1. La present Ordenança és d’aplicació al terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es 
generen a les obres de construcció o demolició a les que fa referència l’article 3r. 
 
2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança les terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o 
en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui 
acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que s’hagi previst aquesta 
reutilització en l’estudi de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i demolició. 
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2.4. En el cas d’OBRES MENORS en què les runes vulguin reutilitzar-se a la mateixa obra, 
s’haurà de justificar oportunament, en la documentació presentada, l’ús i el sistema de 
reciclatge que s’emprarà i, acabades les obres, acreditar que aquestes operacions s’han dut a 
terme d’acord amb aquesta documentació. Els esmentats requisits s’han d’acreditar i verificar 
dins el propi tràmit de la llicència. 
 
2.5.  No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials procedents 
d’excavació que hagin de ser reutilitzats com a rebliment per a la mateixa obra o una altra obra 
o ús autoritzat. En aquest sentit, el projecte contindrà la corresponent justificació tècnica i el 
titular de la llicència haurà d’acreditar documentalment el destí final d’aquests residus 
mitjançant una certificació del receptor extern, en el seu cas. 
 
2.6. En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i 
acreditar la correcta gestió davant l’Agència de Residus de Catalunya quan així es requereixi. 
 
 
Article 3r. Definicions 
 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per: 
 
3.1. Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor 
o la seva posseïdora es desprèn o tingui la intenció o l’obligació de desprendre- se’n i es 
genera en una obra de construcció o demolició. 
 
3.2. Obra de construcció o demolició: l’activitat que consisteix en: 
 
a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com ara un 
edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una instal·lació 
esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil. 
 
 
b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del subsòl, com 
ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altre anàlegs, amb l’exclusió d’activitats a les 
quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
març, sobre gestió dels residus d’indústries extractives. 
 
 
Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la mesura 
que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al final, com ara 
plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, gravaciment o sòl-ciment, plantes de 
prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles bituminoses, tallers de fabricació 
d’encofrats, tallers d’elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems  de  residus  
de  l’obra  mateixa  i  plantes  de  tractament  dels  residus  de construcció i demolició de 
l’obra. 
 
3.3. Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o 
demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de senzilla 
tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del volum, de l’ús, de 
les instal·lacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que no precisa de projecte 
signat per professionals titulats. 
 
 
3.4. Persona productora de residus de construcció i demolició: 
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a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o  
demolició;  en  les  obres  que  no  necessiten  llicència  d’obres,  té  la  consideració  de 
persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte 
d’una obra de construcció o demolició. 

 
b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un 

altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de 
construcció o demolició. 

 
c) La  persona  importadora  o  adquirent  de  residus  de  la  construcció  i  demolició  en 

qualsevol Estat membre de la Unió Europea. 
 
3.5. Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que 
té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té la condició de gestor o 
gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona posseïdora la persona física o 
jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o 
les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la 
consideració de persona posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors i 
treballadores per compte d’altri. 
 
 
 
CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
 
Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i demolició 
 
4.1.  Quan  la  persona  productora  de  residus  de  construcció  i  demolició  presenta  la 
sol·licitud  de  llicència  d’obres  ha de complir amb les següents obligacions: 
 
a) Incorporar al projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus, amb el 

contingut  establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

 
b) Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme les determinacions establertes 

al capítol IV de la present Ordenança. 
 
 
Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la construcció o 
demolició o per un gestor o gestora autoritzada que pertanyi a una associació empresarial del 
sector de la construcció de la qual la persona productora dels residus en sigui membre. 
 
Estaran exempts de presentació de la fiança les empreses de la construcció que gestionin els 
residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions 
empresarials del sector de la construcció de les quals siguin membres.  
 
4.2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic, per a l’obtenció de la 
llicència urbanística, l’esmentat projecte ha de contenir, almenys, els documents referits en 
els números 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 4 del Reial Decret 
105/2008, d’1 de febrer. 
 
4.3. En el cas de les OBRES MENORS, on no hi ha projecte tècnic ni estudi de gestió de 
runes, s’hauran de complir les següent obligacions: 
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- L’Ajuntament farà una estimació del volum de residus, atenent a les característiques 
específiques de l’actuació i, en el seu cas, les justificacions tècniques aportades pel 
sol.licitant. 

- Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme a les determinacions 
establertes al capítol IV d’aquest Ordenança. 

 
4.4. Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de construcció i 
demolició té la obligació de presentar a l’Ajuntament el certificat de gestió que fa referència 
l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny. 
 
4.5. En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 
reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 
restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència d’obres es determini com 
s’ha d’acreditar aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant els serveis 
tècnics del mateix Ajuntament o mitjançant empreses acreditades externes i el cost d’aquesta 
acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
 
Article 5è. Obligacions de la persona posseïdora de residus de construcció i demolició 
 
5.1. La persona posseïdora dels residus de construcció i demolició ha de presentar a la 
propietat un pla de gestió que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions que li 
corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò establert 
a l’article 12 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
La separació en fraccions s'ha de portar a terme preferentment dintre de l'obra en que és 
produeixin. 
 
5.2.  Quan  els  residus  de  construcció  i  demolició  no  es  gestionen  per  la  persona 
posseïdora dels mateixos, aquesta està obligada a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat, 
qui emetrà el corresponent certificat de gestió del residu de la construcció i demolició 
referent a les quantitats i residus lliurats i l’entregarà al sol·licitant de la llicència d’obres, 
d’acord amb allò disposat a l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
5.3 En el decurs de l’execució de l’obra prèviament autoritzada per l’Ajuntament, el sol·licitant 
ha de portar els residus que es vagin generant a la instal·lació degudament autoritzada i 
inscrita en el registre de gestors d’enderrocs de l’Agència de Residus de Catalunya, abonant, si 
pertoca, el preu corresponent. 
 
5.4 En qualsevol cas, després d’acabar l’obra, el gestor emetrà el corresponent certificat 
referent als volums de residus dipositats i el lliurarà al sol·licitant. Aquest certificat, juntament 
amb els comprovants justificatius del pagament del preu corresponent, en el seu cas, s’han de 
presentar a l’Ajuntament en el termini màxim de 30 dies que es compten a partir del lliurament 
pel gestor. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació documental o la demora no justificada en la seva aportació 
a l’Ajuntament constitueix una infracció administrativa d’acord amb la tipificació establerta en el 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol del Text refós de la llei reguladora dels residus. 
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CAPÍTOL III. CONTENIDORS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ A LA VIA 
PÚBLICA: INSTAL·LACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA 
 
 
Article 6è. Recollida de residus de la construcció i demolició 
 
El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s’ha d’efectuar per mitjà de 
contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb la preceptiva 
autorització municipal. 
 
 
Article 7è. Prohibicions 
 
Es prohibeix expressament: 
 
a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats a l’article 3r de la present 

Ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d’aquests residus de las 
construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs. 

 
b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de moviments de 

terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a residus 
especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 
c) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que continguin matèries inflamables, 

explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de produir olors 
desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin causar molèsties 
als veïns i vianants. 
 

d) Dipositar  mobles,  estris,  trastos  vells  i  qualsevol  altre  material  residual  en  els 
contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o demolició. 

 
 
 
 
 
Article 8è. Règim general de col·locació 
 
Cada Ajuntament regularà aquest aspecte en funció de les característiques del seu entorn. 
 
 
Article 9è. Retirada dels contenidors i sacs 
 
Els contenidors i sacs hauran de ser retirats en el termini establert en la llicència per la que 
s'autoritza la ocupació de la via pública, i en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres. 
 
L’incompliment d’aquest termini suposarà una infracció lleu de la que serà responsable la 
persona gestora del residus i en cas que el sac no sigui d'un gestor homologat, solidàriament, 
la persona productora o posseïdora del residu. 
 
 
CAPÍTOL IV. DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DE LA FIANÇA  
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Article 10è. Objecte de fiança 
 
L’objecte de la fiança ha de garantir que els residus de la construcció i demolició generats en 
una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. 
 
 
Article 11è. Determinació de l’import de la fiança 
 
L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11 € per tona de residus previstos en l’estudi 
de gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el que estableix l’article 11 del 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. Per a les OBRES MENORS l’import serà també de 150 €.  
 
En aquells casos en què es demostri la dificultat per preveure les tones, la fiança es calcularà 
en base a la fitxa pel compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el Decret 27/2006, d’adopció de 
criteris ambientals i ecoeficiència als edificis, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l’Ajuntament en el moment d’obtenir la 
llicència d’obres. 
 
L’Administració podrà requerir al sol·licitant, quan detecti algun defecte de la base de càlcul, la 
constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del pressupost. 
 
Així mateix aquesta fiança pot ser dipositada per un gestor autoritzat que pertany a una 
associació empresarial del sector de la construcció de la qual el productor dels residus  
 
En qualsevol cas, la constitució de la fiança es considera requisit necessari per a l’eficàcia de 
l’autorització municipal per l’execució de les obres, per la qual cosa no podran iniciar-se si 
prèviament no s’ha fet efectiva la fiança, sense perjudici d’altres requisits o condicions que 
imposi la Llicència d’obres, en el seu cas. 
 
 
Article 12è . Formes de constitució de la fiança 
 
La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, pels mitjans següents: 
 
a) En efectiu o en valors de deute públic  
b) Aval 
c) Contracte d’assegurança de caució 
 
 
Article 13è. Retorn de la fiança 
 
Un cop finalitzades les obres l’import de la fiança serà retornat quan es comprovi que la gestió 
s’ha efectuat adequadament, mitjançant la presentació del certificat del gestor i/o, en el seu 
cas, s’acrediti documentalment la reutilització dels residus a la qual es fa referència aquesta 
Ordenança. 
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Article 14è. Execució de la fiança 
 
L’execució  de  la  fiança  dipositada  és  procedent  en  cas  d’incompliment  de  l’obligació 
garantida, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable. 
 
 
CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR  
 
Article 15è. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança són sancionades d’acord amb el que 
disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
 
Les quanties de les multes es determinaran en funció del grau de la infracció, amb un mínim de 
120,00€, segons els límits següents: 
 
a) Infraccions lleus fins a 300,00€ 
b) Infraccions greus fins a 3.000,00€ 
c) infraccions molt greus fins a 6.000,00€ 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els  titulars  de  les  obres  iniciades  amb  anterioritat  a  l’entrada  en  vigor  d’aquesta 
ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances 
corresponents, estan obligats a realitzar-la d’acord amb la normativa aplicable i podran ser 
requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així ho acreditin. 
 
 
DISPOSICIÓFINAL 
 
La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a partir 
de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
 
5è. APROVAR EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA D’ASSETJAMENT DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 
La senyora Brescó explica que tenir aprovat un Protocol com aquest és un requisit que 
demanen per demanar subvencions a Europa. Normalment l’aproven els ens 
supramuncipals però hem pensat que no estava de més. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
  
“L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí vol aconseguir un entorn de treball 
productiu, segur i respectuós per a totes les persones. 
 
Tots els homes i dones de l’Ajuntament tenen dret que la seva dignitat sigui 
respectada. Al mateix temps, tots els homes i dones de l’Ajuntament tenen l’obligació 



15 

 

de tractar amb respecte les persones amb qui es relacionen per motius laborals i de 
col·laborar perquè tothom sigui respectat. 
 
L’Ajuntament reconeix que la violència, sigui quina en sigui la causa, afecta 
negativament el treball. L’ansietat que produeix fa que les persones que la pateixen 
siguin menys eficaces en el treball, l’abandonin en molts casos i no s’atreveixin a 
denunciar-la per por de les represàlies o la incomprensió, la qual cosa provoca una 
minva en el rendiment i la motivació. També afecta la salut psíquica de qui la pateix, 
que veu amenaçades i/o limitades les seves possibilitats en l’accés, la permanència i 
la promoció en l’empresa. Aquestes situacions afavoreixen, doncs, la frustració, 
l’absentisme i la menor productivitat. 
 
La impunitat de l’assetjament per raó de gènere en el treball atempta el dret a la 
seguretat i a la salut en l’ambient laboral, i impedeix aconseguir la igualtat. 
 
L’objectiu d’aquest Protocol és, principalment, prevenir els casos de violència o 
assetjament per raó de gènere, informant el conjunt de l’entitat dels principis que s’hi 
recullen, fomentant i garantint el respecte, la consideració i el tracte just entre tot el 
personal de l’entitat, i oferint la formació i informació adequades sobre la cultura 
corporativa de l’Ajuntament en aquesta matèria. 
 
D’acord amb la naturalesa normativa del Protocol i, per tant, amb el seu caràcter de 
disposició reglamentària, cal que segueixi els mateixos tràmits del procediment 
d’aprovació de les ordenances i els reglaments locals, que regulen els articles 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 63 del Decret 179/95, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals i 178 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
D’acord amb tot l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el 
següent 
 

ACORD 
 
1r. Aprovar inicialment el “Protocol d’actuació en matèria d’assetjament de 
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí” 
 
2n.  Sotmetre aquest Protocol al tràmit d’informació pública i audiència dels 
interessats, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a uns dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’edictes de la corporació, per un període mínim de trenta 
dies, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En cas que no hi hagi 
cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.” 
 
 
ANNEX A L’ACORD: 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA D’ASSETJAMENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 
 
1. PREÀMBUL.  

 
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí vol aconseguir un entorn de treball productiu, 
segur i respectuós per a totes les persones. 
 
Tots els homes i dones de l’Ajuntament tenen dret que la seva dignitat sigui respectada. Al 
mateix temps, tots els homes i dones de l’Ajuntament tenen l’obligació de tractar amb respecte 
les persones amb qui es relacionen per motius laborals i de col·laborar perquè tothom sigui 
respectat. 
 
D’acord amb aquests principis, l’Ajuntament declara que l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe, així com qualsevol altra mena d’assetjament o discriminació en el treball, no 
són permesos ni tolerats sota cap circumstància. No s’ignoren i se sancionen amb 
contundència. 
 
A fi d’aconseguir aquest propòsit, l’Ajuntament fa una declaració de principis respecte a la 
violència en el treball. 
 
L’assetjament per raó de gènere, sigui quina sigui la causa del comportament reprobable i sigui 
qui sigui la persona que l’exerceix, vulnera les normes que regulen els deures i drets bàsics de 
l’entitat i la seva plantilla, entre els quals esmentem: 
 
-el dret de les persones treballadores a no ser discriminades directament o indirectament per 
raons de sexe, estat civil, edat (dins dels límits marcats per la llei), origen racial o ètnic, condició 
social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, 
llengua i discapacitat, sempre que es trobin en condicions d’aptitud per desenvolupar el treball 
o ocupació; 
 
-el dret a la seva integritat física i moral, i a una política de seguretat i salut adequada; 
 
-el dret al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, compresa 
la protecció davant les ofenses verbals o físiques de naturalesa sexual i davant l’assetjament 
per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, i 
 
-el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge. 
 
Quan es produeixi l’assetjament per raó de sexe dins de l’àmbit a què arriben les facultats de la 
direcció empresarial, indistintament de qui en sigui el subjecte actiu, i l’empresa en tingui 
constància, aquesta té el deure d’impedir-lo adoptant les mesures necessàries, les quals es 
regulen en aquest Protocol per detectar la veracitat de qualsevol reclamació o denúncia 
presentada per testimonis o víctimes d’aquest tipus d’actuació. 
 
Quan els fets acreditats siguin constitutius d’una infracció sancionable, perquè incideixen en 
conductes així tipificades en les normes legals i convencionals aplicables, l’Ajuntament aplicarà 
les mesures disciplinàries corresponents. 
 
L’Ajuntament reconeix que la violència, sigui quina en sigui la causa, afecta negativament el 
treball. L’ansietat que produeix fa que les persones que la pateixen siguin menys eficaces en el 
treball, l’abandonin en molts casos i no s’atreveixin a denunciar-la per por de les represàlies o 
la incomprensió, la qual cosa provoca una minva en el rendiment i la motivació. També afecta 
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la salut psíquica de qui la pateix, que veu amenaçades i/o limitades les seves possibilitats en 
l’accés, la permanència i la promoció en l’empresa. Aquestes situacions afavoreixen, doncs, la 
frustració, l’absentisme i la menor productivitat. 
 
La impunitat de l’assetjament per raó de gènere en el treball atempta el dret a la seguretat i a la 
salut en l’ambient laboral, i impedeix aconseguir la igualtat. 
 
L’objectiu d’aquest Protocol és, principalment, prevenir els casos de violència o assetjament per 
raó de gènere, informant el conjunt de l’entitat dels principis que s’hi recullen, fomentant i 
garantint el respecte, la consideració i el tracte just entre tot el personal de l’entitat, i oferint la 
formació i informació adequades sobre la cultura corporativa de l’Ajuntament en aquesta 
matèria. 
 
Malgrat les mesures preventives adoptades, hi haurà determinades situacions d’assetjament 
sexual i per raó de sexe que es manifestaran en la nostra organització.  
 
Llavors s’hauran de posar en funcionament totes les accions necessàries per identificar-les i 
s’haurà d’actuar al més ràpidament possible, d’acord amb el pla prèviament establert, és a dir, 
actuar a temps, en tot cas abans que es produeixi un deteriorament físic i psíquic de la víctima 
de l’assetjament. En aquest supòsit l’Administració vol gestionar els conflictes derivats de l’acte 
violent o l’assetjament per raó de gènere detectant els conflictes que tinguin lloc en 
l’organització, investigant-los i resolent-los amb rapidesa una vegada detectats. 
 
L’Ajuntament declara que totes les persones de l’entitat, i especialment les que tenen autoritat 
sobre d’altres, han d’assumir les responsabilitats següents: 
 
-evitar les accions, els comportaments o les actituds de naturalesa sexual, amb connotacions 
sexuals o que es facin per raó del sexe d’una persona, que siguin o puguin resultar ofensives, 
humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidatòries per a algú, i  
-actuar de manera adequada i solidària davant comportaments o situacions com els descrits 
anteriorment, d’acord amb les orientacions que s’estableixen en aquest Protocol: no ignorar-los, 
ni tolerar-los, ni deixar que es repeteixin o s’agreugin, comunicar-los, sol·licitar ajuda a les 
persones adequades i donar suport a les persones que els puguin estar patint. 
 
L’Ajuntament es compromet a: 
 
-difondre aquest Protocol i facilitar oportunitats d’informació i formació adequades a totes les 
persones treballadores, cosa que contribueix a prendre més consciència i a conèixer els drets, 
les obligacions i les responsabilitats de cada persona respecte a 
aquest conflicte, a fi de prevenir les situacions d’assetjament; 
 
-reconèixer el dret de les persones treballadores de denunciar qualsevol situació d’assetjament 
i el deure de respectar la dignitat d’aquestes; 
 
-articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquests tipus de situació dins de 
l’Administració; 
 
-establir un procediment imparcial amb les degudes garanties i guardar-se la confidencialitat en 
la tramitació de les possibles denúncies, i 
 
-garantir que no s’admetin represàlies cap a la persona assetjada que presenti alguna queixa o 
denúncia interna, o cap a les persones que participen d’alguna manera en el procés de 
resolució. 
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2. CONTINGUT 

 
Aquest Protocol és aplicable a tota la plantilla de l’Ajuntament i a les seves actuacions en el lloc 
on presta els serveis o en el marc d’aquesta. 
 
En l’àmbit laboral es poden produir diferents tipus d’assetjament, motivats per comportaments o 
conductes que volen crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu per a la persona i que 
poden atemptar contra els seus drets fonamentals a la dignitat, l’honor, la intimitat, la integritat 
física i moral, i a la discriminació. 
 
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe n’és un cas. 
 
2.1. Definicions 
 
a) Assetjament sexual 
 
Per assetjament sexual s’entén el comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, de 
naturalesa sexual, amb el qual es produeix o es vol produir un atemptat contra la dignitat d’una 
persona, especialment quan tingui lloc en un entorn intimidatori, hostil, 
degradant, humiliant o ofensiu. Aquest comportament ha de ser indesitjat o ofensiu per a la 
persona que el pateix. El pot produir un o una superior cap a un subordinat/ada, o un 
subordinat/ada cap a un o una superior, però també entre companys i companyes, 
i, inclús, amb tercers, com ara persones que prestin serveis en altres administracions, 
administrades o proveïdores. A títol d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es 
consideren constitutives d’assetjament sexual, entre d’altres, les conductes següents: 
 
-conductes verbals: observacions suggerents, acudits o comentaris sobre l’aparença o condició 
sexual del treballador o treballadora, invitacions persistents a participar en activitats socials i 
lúdiques tot i que la persona invitada hagi deixat clar que no les desitja i que li resulten 
inoportunes, demandes de favors sexuals… 
-conductes no verbals: gestos obscens, trucades telefòniques, cartes o missatges al correu 
electrònic de caràcter ofensiu, de contingut sexual… 
-conductes físiques: el contacte físic deliberat i no sol·licitat, l’aproximació física excessiva, el 
fet de buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona de forma innecessària… 
 
b) Assetjament per raó de sexe 
 
Per assetjament per raó de sexe s’entén qualsevol comportament no desitjat i realitzat en 
funció del sexe d’una persona, amb el propòsit d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un 
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. La consideració 
d’assetjament per raó de sexe exigeix una pauta de repetició i acumulació de conductes 
ofensives. El pot produir un o una superior cap al seu subordinat/ada, o un subordinat/ada a un 
o una superior, però també entre companys i companyes, i, inclús, 
amb tercers amb qui es tingui relació per qüestions de feina.  
 
A títol d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, l’assetjament per raó de sexe es manifesta 
per la repetició i acumulació de conductes ofensives destinades a una treballadora pel fet de 
ser dona o a un treballador per motiu del seu gènere perquè no 
exerceix el rol que culturalment s’ha atribuït al seu sexe: 
 
-conductes discriminatòries pel fet de ser dona; 
-formes ofensives de dirigir-se a una persona; 
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-ridiculització i menyspreu de les capacitats, les habilitats i el potencial intel·lectual de les 
dones; 
-ridiculització de les persones que assumeixen tasques que tradicionalment s’han assumit per 
l’altre sexe; 
etc. 
 
També es considera assetjament per raó de sexe el que es produeix per motiu de l’embaràs o 
la maternitat de les dones o per l’exercici d’algun dret laboral previst per conciliar la vida 
personal, familiar i laboral. 
 
 
2.2 Tipologia 
 
En funció de si es condiciona un dret, o una expectativa de dret en acceptar una situació 
constitutiva d’assetjament, o s’amenaça amb represàlies, es distingeix entre: 
Xantatge sexual (quid pro quo): la negativa o la submissió d’un persona a aquesta conducta 
s’utilitza, implícitament o explícitament, com a fonament d’una decisió que repercuteix en 
l’accés d’aquesta persona al treball, en la continuïtat del treball, en la 
promoció professional, en el salari, etc. 
 
L’assetjament ambiental: la característica principal és que els subjectes actius mantenen una 
conducta de naturalesa sexual, de qualsevol tipus, i provoquen volgudament o no un context 
intimidatori, hostil, ofensiu o humiliant. Afecta l’entorn, l’ambient de treball; per exemple, els 
comentaris, les insinuacions i els acudits de naturalesa o contingut sexual, la decoració de 
l’entorn amb motius sexuals, l’exhibició de revistes amb contingut sexual, etc. 
 
 
2.3 Àmbit de protecció 
 
Les disposicions d’aquest Protocol són aplicables a totes les persones treballadores de 
l’Ajuntament i a les persones que no en formen part però que s’hi relacionen per raó de 
la seva feina. 
 
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe es poden produir en qualsevol lloc o 
moment en què les persones es trobin per raons professionals i laborals, fins i tot fora de 
l’horari laboral. 
 
 
3. PRINCIPIS 

 
Amb l’objectiu d’evitar i prevenir tot atemptat contra la dignitat i els dret fonamentals de les 
persones treballadores de l’Ajuntament, en l’àmbit de les relacions de treball, queden 
absolutament proscrites totes les conductes que puguin entendre’s incloses en les definicions 
descrites en l’apartat anterior 
 
Per això, l’Ajuntament portarà a terme una política activa per prevenir i eliminar les conductes 
que suposin assetjament sexual, per raó de sexe i laboral, així com en general totes les que 
atempten contra els drets fonamentals de les persones treballadores i, en particular, contra la 
seva dignitat personal i professional. 
 
Així mateix, les persones empleades de l’Ajuntament tenen el dret de denunciar qualsevol 
situació d’assetjament, així com el deure de respectar la dignitat de les persones i, en 
particular, dels companys i companyes de feina, especialment si són subordinats/ades 
jeràrquics. 
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Com a conseqüència del que s’ha exposat, la direcció i tota la plantilla de l’Ajuntament ha 
d’ajustar la seva conducta als principis següents: 
 

- Comportaments de naturalesa sexual: totes les persones que formen part de l’empresa 
tenen responsabilitat en la creació d’un clima de respecte en les relacions professionals 
i, en concret, el deure d’evitar qualsevol comportament de naturalesa sexual no desitjat 
per a la persona destinatària, bé siguin actes d’insinuació, fregaments intencionats, 
tocaments ocasionals, llenguatge obscè emès per qualsevol mitjà o expressions de 
contingut sexista susceptible de crear un entorn laboral incòmode, ofensiu o humiliant. 

 
Cal valorar, si s’escau, la possible especial sensibilitat de la víctima, la seva posició i el 
seu caràcter per poder mostrar el seu rebuig. 

 
- Diversitat i no-discriminació: totes les persones que formen part de l’empresa tenen la 

responsabilitat de respectar la diversitat i pluralitat que caracteritza la societat actual, i 
de no donar cabuda a manifestacions, comentaris o acudits pejoratius cap a 
determinats col·lectius o minories (per raó de raça o ètnia, religió o creença, sexe o 
orientació sexual, malaltia o discapacitat, etc.). 
 

- Respecte: totes les persones que formen part de l’empresa tenen dret a un ambient de 
respecte i de correcció en el treball. Per aquest motiu no es toleren les expressions i els 
mots insultants, humiliants o intimidatoris. 
 

- Comunicació: la integració de totes les persones durant la seva vida laboral a l’empresa 
és un valor fonamental de l’Ajuntament. Per aquest motiu no es toleren els 
comportaments tendenciosos que n’impedeixen les possibilitats de comunicació 
normals, n’ignoren la presència o les aïllen. 
 

- Reputació: totes les persones que formen part de l’empresa tenen dret a la reputació 
laboral o personal. En aquest sentit no són acceptables els comportaments que 
ridiculitzen o es burlen de les persones treballadores o que en difonen comentaris 
desfavorables amb ànim injuriós. 
 

- Discreció: totes les persones que formen part de l’empresa tenen dret que les 
comunicacions amb intenció de rectificar la conducta dels empleats/ades o de cridar 
l’atenció per mal, baix o inadequat desenvolupament laboral es facin, en la mesura del 
possible, de forma reservada. 
 
 
 

4. INFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ 
 

Per tal de prevenir els comportaments d’assetjament a l’Ajuntament, aquesta es compromet a 
divulgar aquest Protocol entre la plantilla i facilitar les oportunitats d’informació i formació a tots 
els membres, publicant-ne el contingut en els mitjans de comunicació interns de la mateixa 
institució. 
 
Així mateix,  l’Ajuntament promourà les accions que s’estimin necessàries (formació, jornades, 
xerrades, elaboració de material informatiu, etc.) perquè es compleixin els objectius d’aquest 
Protocol. 
 
 
5. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 
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5.1. Denúncia davant l’alcaldia de la igualtat i el tractament dels assetjaments 
 
Es formularà mitjançant consultes i denúncies referides a l’assetjament sexual o a l’assetjament 
per raó de sexe.  
 
Es portarà a terme la investigació de les denúncies d’acord amb el que estableix aquest 
Protocol.  
 
Derivar, si cal, la víctima als serveis de salut laboral o a qualsevol altre servei d’atenció o 
assessorament que es consideri necessari. 
 
Instar i gestionar les mesures que s’estimin convenients en relació amb les consultes i 
denúncies rebudes. 
 
Recomanar a les parts, mentre dura la investigació, mesures cautelars, com ara separar la 
persona denunciada, presumptament agressora, de la presumpta víctima. 
 
Es supervisarà el compliment efectiu de les sancions imposades, després de l’expedient 
sancionador corresponent, com a conseqüència de casos de violència o assetjament per raó de 
gènere. 
 
Es farà un  seguiment de les mesures proposades o de les que es derivin del possible 
expedient disciplinari. 
 
El procediment que cal seguir davant de possibles situacions d’assetjament ha de ser àgil i 
ràpid, i ha de respectar la intimitat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades. 
 
Es podran atendre consultes anònimes o informals de les persones treballadores sobre 
l’assetjament sexual o moral. Aquestes consultes són confidencials i no s’inicia el procediment 
fins que es realitza una denúncia formal. 
 
En cas de DENÚNCIA FORMAL: 
 
Es pot presentar per qualsevol mitjà (correu electrònic, trucada telefònica, fax, visita o 
entrevista). 
 
La persona denunciant s’ha d’identificar, així com la víctima de la conducta descrita si és una 
altra persona treballadora. 
 
Ha d’assenyalar, en la mesura del possible, el detall dels fets i episodis concrets (dates, duració 
i lloc dels fets), i identificar la persona o les persones responsables i possibles testimonis. 
 
Un cop rebuda la denúncia formal, en el termini de cinc dies hàbils el regidor que es designi 
com a instructor de l’expedient ha d’emetre un informe escrit que contingui una resolució sobre 
les actuacions que calgui realitzar: 
 
Inici d’expedient informatiu 
Sobreseïment de la denúncia 
Mesures de solució del conflicte 
 
En qualsevol cas, l’instructor de l’expedient pot proposar cautelarment la separació de la 
persona presumptament assetjada de la persona presumptament assetjadora, així com altres 
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mesures cautelars que estimi oportunes i proporcionades al cas, mitjançant un escrit que ha de 
dirigir a l’alcaldia. Per canviar el lloc de treball a la persona assetjada cal el seu consentiment. 
 
5.2. Instrucció de l’expedient informatiu 
 
Per als expedients informatius corresponents, l’Ajuntament ha de nomenar un regidor i un equip 
de persones instructores format per: 
 
El secretari de l’Ajuntament 
Un expert/a extern en assessorament laboral 
Un expert/a en salut laboral 
 
La instrucció de l’expedient s’ha d’iniciar en els cinc dies hàbils següents a la comunicació i ha 
de tenir una duració màxima de 15 dies hàbils. Es poden dur a terme paral·lelament altres 
investigacions de manera informal, si s’estima oportú. 
 
Les persones instructores han de disposar dels mitjans necessaris i han de tenir accés a tota la 
informació i documentació que pugui tenir relació amb el cas, i a totes les dependències de 
l’empresa, el personal de les quals ha de prestar la deguda col·laboració que les persones 
instructores li requereixin. 
 
Les persones instructores han d’iniciar les seves  mantenint, en tot cas, una entrevista amb les 
persones denunciant i denunciada. Poden entrevistar possibles testimonis o fer exàmens de 
documentació de qualsevol tipus que pugui resultar útil. El temps d’investigació dels fets s’ha 
d’interrompre al cap de cinc dies per emetre’n un informe. 
 
Si la persona denunciant no és la víctima, la persona instructora s’ha d’entrevistar igualment 
amb la víctima del suposat assetjament en aquesta primera fase. 
 
Durant aquesta entrevista, les persones denunciant i denunciada, o, si s’escau, la víctima, 
poden sol·licitar la presència d’un representant legal de les persones treballadores. 
 
Les persones denunciant i denunciada, o, si s’escau, la víctima, poden aportar, durant tot el 
procés i especialment en aquestes entrevistes, tots els mitjans de prova que estimin oportuns i 
que els serveixi de suport a la seva versió amb l’objectiu de facilitar 
l’actuació d’investigació i aclariment dels fets. 
 
Les persones treballadores que durant tot el procés siguin citades per les persones instructores 
estan obligades a comparèixer i a col·laborar-hi per tal d’aclarir els fets, i poden sol·licitar la 
presència d’un/a representant legal de les persones treballadores. 
 
 
5.3. Resolució de l’expedient informatiu 
 
Finalitzada la fase d’investigació, dins d’un termini de tres dies laborables després de la 
conclusió de l’expedient informatiu, les persones instructores n’han d’emetre un informe que 
reculli la denúncia i les diligències practicades, així com les conclusions assolides, i que proposi 
de manera motivada: l’obertura d’un expedient disciplinari a la persona denunciada, si entén 
que la persona denunciant o, si s’escau, la víctima ha sofert assetjament sexual, per raó de 
sexe o laboral en el treball, o l’arxivament de les actuacions, si entén que els fets denunciats no 
poden ser qualificats com a constitutius d’assetjament sexual, per raó de sexe o laboral en el 
treball, sense perjudici de proposar les mesures organitzatives oportunes per solucionar les 
possibles diferències entre les persones denunciant o denunciada. 
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Si es demostra que una denúncia ha estat intencionadament no honesta o dolosa, aquesta 
podrà ser constitutiva d’una actuació disciplinària, sense perjudici de les altres accions que 
corresponguin segons el dret. 
 
 
5.4. Expedient disciplinari 
 
En cas que hi hagi una persona o persones responsables escaurà un expedient disciplinari 
preceptiu i s’haurà de redactar el plec de càrrecs corresponent, que haurà de recollir els fets 
constatats per les persones instructores. 
 
En el supòsit que la persona empleada responsable de l’assetjament sexual, per raó de sexe o 
laboral en el treball no aporti, en la fase de descàrrec, proves que n’atenuïn la responsabilitat o 
la n’eximeixin pels fets imputats, l’entitat li imposarà la sanció que 
pertoqui, considerant en tot cas que es tracta d’una infracció molt greu de les obligacions 
laborals, tipificada pel codi de conducta de les persones empleades públiques. 
 
El règim disciplinari que s’especifica a continuació resulta aplicable a totes els empleats i 
empleades de l’Ajuntament, sigui quin sigui el caràcter de la seva relació (laboral o 
funcionarial): 
 

a) faltes molt greus, segons l’article 95 de l‘Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP): 
 

-tota actuació que suposi discriminació per raó de l‘orientació sexual, sexe o gènere (article 
95.2.b de l‘EBEP); 

-tota actuació que suposi assetjament motivat per l’orientació 
sexual, així com assetjament sexual i per raó de sexe (article 95.2.b de l‘EBEP); 
-tota actuació que impliqui assetjament laboral (article 95.2.o de l‘EBEP) entès com a tal; 
en aquest cas, la conducta relacionada amb l’orientació sexual o el gènere d’una persona, 
que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn 
intimidatori, humiliant o ofensiu. 

 
Igualment es consideren faltes molt greus les que es dictin per llei aprovada a les Corts 
Generals o al Parlament de Catalunya i que correspongui a l’àmbit d’aquest document (article 
95.2.p de l‘EBEP). 
 
 
 
5.5. Garanties del procediment 
 
El procediment que cal seguir davant de possibles situacions d’assetjament ha de ser àgil i 
ràpid, i ha de respectar la intimitat, confidencialitat i dignitat de les persones afectades. 
 
Confidencialitat de la investigació: es prohibeix difondre informació sobre el contingut de les 
denúncies presentades o en procés d’investigació.  
 
Restitució de les víctimes: si s’han produït represàlies o si la víctima ha patit perjudicis 
laborals durant l’assetjament, la institució ha de restituir a la víctima les condicions laborals en 
què es trobava abans del conflicte. Així, la institució ha de facilitar a la víctima el suport sanitari 
necessari perquè es recuperi completament. 
 
Prohibició de represàlies: es prohibeixen expressament les represàlies contra les persones que 
presentin una denúncia, que compareguin com a testimonis, que ajudin o que participin en una 
investigació sobre assetjament, sempre que s’hagi efectuat de bona fe. 
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Opció de trasllat: en el supòsit d’una resolució de l’expedient amb una sanció disciplinària que 
no comporti l’acomiadament, la institució ha d’adoptar les mesures oportunes perquè la víctima 
no hagi de conviure en el mateix ambient laboral, i ha de proposar el trasllat de la víctima (si 
aquesta ho sol·licita) o de la persona assetjadora. 
 
Garanties jurídiques: un cop finalitzat el procediment d’actuació establert en aquest Protocol i 
acreditada l’existència d’assetjament, la institució ha de prestar assistència jurídica a la víctima 
en els casos en què la persona assetjadora iniciï accions judicials contra la víctima o altres 
persones de la plantilla. 
 
 
6. DATES D’EFECTES i ENTRADA EN VIGOR 

 
Aquest Protocol entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona  i s’ha de revisar  sempre que sigui necessari per adaptar-lo a la normativa, 
la jurisprudència o nous fets que ho justifiquin. 
 
 
 
6é. PUNTS D’URGÈNCIA 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
 
 
7e. MOCIONS 
 
 
7è. A) MOCIÓ DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PEL 
2014 
 
“El 30 de setembre de 2013 el govern del PP va presentar al Congrés dels Diputats el 
projecte de llei dels Pressupostos Generals per l’any 2014, que converteixen 
Catalunya en el territori amb major reducció de la inversió de tot l’Estat: la 
inversió a Catalunya cau un 25% mentre que a la resta de l’Estat només un 8% de 
mitjana. 
 
Aquesta reducció afecta de manera especial les inversions en obra pública que,  
d’acord amb el Projecte de llei, l’any 2014 només rebran 940 milions d’euros, que 
representa una reducció acumulada del 75% en només cinc anys i que ens retorna als 
nivells de l’any 1999. En aquest sentit, aquests pressupostos comporten 
l’abandonament d’infraestructures fonamentals per a la millora de la competitivitat de 
les empreses catalanes com els accessos ferroviaris a l’aeroport de Barcelona o el 
desdoblament de la N-II. 
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A més, la inversió de l’Estat prevista a Catalunya per l’any 2014 és la meitat del 
que tocaria per llei ja que, d’acord amb la Disposició addicional de l’Estatut, l’Estat ha 
d’invertir a Catalunya un volum de recursos equivalent al pes que té l’economia 
catalana en relació al conjunt de l’Estat: l’economia catalana representa el 18,7% del 
total de l’estat espanyol i, en canvi, la inversió de l’Estat a Catalunya serà únicament 
del 9,6% del PIB. 
 
Aquesta actuació va en contra la lògica pressupostària, tenint en compte que de tot el 
deute de les administracions públiques de l’Estat el 76% correspon a 
l’Administració General, el 18% a les comunitats autònomes i només el 4% als 
8.117 ajuntaments (el deute de l’ajuntament de Madrid és major al dels 947 
ajuntaments catalans). En canvi, a l’hora de repartir el marge de dèficit, els 
ajuntaments no tenen cap marge, les comunitats autònomes hauran de reduir el seu 
dèficit en un 23% i l’administració de l’Estat només un 2,6%. Això suposarà un greu 
revés a les polítiques socials públiques, que en la seva major part -com ara la 
sanitat, l’educació o l’atenció a les persones- són implementades per la Generalitat i 
els ens locals. 
 
Aquests pressupostos també van contra el principi de subsidiarietat, que té per 
objectiu garantir que les decisions públiques les prengui l’autoritat més propera 
als ciutadans, tal com estableixen l’article 3r del Tractat de Lisboa i l’article 4t de la 
Carta europea d’autonomia local. 
 
Els pressupostos presentats pel Govern espanyol, que han merescut l’esmena a la 
totalitat de tots els grups parlamentaris de l’oposició al Congrés dels Diputats, ens 
donen més raons per seguir avançant en el procés de transició nacional. Són un nou 
exemple del tracte injust que rep Catalunya per part de l’Estat i posen de manifest 
una vegada més la necessitat que els ciutadans de Catalunya puguin decidir a les 
urnes el seu futur col·lectiu.  
 
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Rebutjar el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014 
presentat pel Govern del PP. 
 
Segon.- Demanar al Govern espanyol que presenti uns pressupostos més justos amb 
Catalunya tenint en compte el pes que té l’economia catalana al conjunt de l’estat 
(Disposició addicional de l’estatut) i tenint en compte l’aportació que fa cada 
administració en les polítiques públiques (53% l’Estat, 33% les comunitats autònomes i 
14% les corporacions locals). 
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Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris al Congrés dels 
Diputats, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
 
 
7è. B) MOCIÓ A LA TÈCNICA DE FRACTURA HIDRÀULICA O “FRACKING” 
 
“En els últims anys s’ha produït un interès creixent per l’extracció d’hidrocarburs de 
fonts no convencionals, com són determinades formacions rocoses poroses. És 
l’anomenat petroli o gas de pissarra. La presència d’aquest tipus de formacions en 
països sense reserves convencionals ha impulsat a algunes empreses a iniciar, en 
aquest context, la recerca de nous jaciments, intentar l’explotació dels jaciments que 
abans no eren rendibles o localitzar reserves d’aquests hidrocarburs no convencionals. 
 
L’extracció d'aquest gas es fa usualment amb una tecnologia anomenada fractura 
hidràulica –més coneguda pel seu nom anglès, "fracking". El procediment 
consisteix en fracturar la roca hidràulicament, mitjançant la injecció a pressió d’algun 
material en el terreny, amb l’objectiu d’ampliar les fractures existents en el substrat 
rocós que conté el gas o el petroli, afavorint així la seva sortida a l’exterior. 
Habitualment el material injectat és aigua amb sorra i productes químics, encara que 
ocasionalment es pot utilitzar espumes o gasos. 
 
Aquesta tecnologia és controvertida des del punt de vista del seu impacte 
ambiental. Cal constatar, de totes maneres, que la tecnologia ha evolucionat 
considerablement des dels seus inicis i que no es pot segregar tecnologia de les 
condicions geològiques del jaciment. Per això, el risc potencial no pot atribuir-se a 
la tecnologia sense considerar les característiques del lloc on es vol aplicar (per 
exemple, no té sentit parlar de risc per als aqüífers si el jaciment es troba en una zona 
sense aqüífers). 
 
Aquesta qüestió també ha arribat a Catalunya, tant per la sol·licitud de permisos 
d’investigació com per l’aparició d’iniciatives d’oposició social i política a aquest tipus 
d’alternativa energètica. 
 
La proposta de posicionament respecte les mocions que s’estan presentant sobre la 
tècnica “fracking” és votar-hi en contra, o bé, abstenir-se, en base als següents 
arguments: 
 
- És molt important diferenciar el que és: 

1. El permís d’investigació d’hidrocarburs no convencionals (prospecció). 
Competència de la Generalitat, excepte en el cas dels permisos en zones de 
costa, que són competència exclusiva de l’estat. 

2. El permís d’explotació del recurs. Competència de l’estat espanyol. 
 
- Apostem clarament per l’eficiència energètica i les energies renovables, tal i com s’ha 
expressat amb l’aprovació del Pla de l’energia i el canvi climàtic 2012-2020. Ara bé, no 
es pot obviar la forta dependència energètica que tenim de recursos energètics 
exteriors al nostre país, que ja en data d’avui estan per sobre del 80% del consum 
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d’energia primària i que ens situa amb una dependència exterior superior al 10% 
respecte a  la mitjana europea. 
 
Coneixedors d’aquesta situació, sembla lògic que com a país vulguem conèixer les 
possibilitats que tenim de poder disposar de gas natural com a recurs autòcton, 
és a dir, recurs energètic propi. En aquest sentit, doncs, els objectius del govern de 
la Generalitat en aquesta matèria són tres: 
 
1. Conèixer. Es considera recomanable determinar l'existència o no d'hidrocarburs no 
convencionals al subsòl de Catalunya. 
 
2. Aprendre. S'han fet estudis i investigacions sobre l'explotació d'aquest tipus 
d'hidrocarburs i les tecnologies aplicades. És recomanable basar el posicionament de 
la Generalitat en l'estudi i l'anàlisi dels treballs efectuats per organismes de prestigi i no 
fer-ho en declaracions o manifestos de naturalesa ideològica. 
 
És més el govern de la Generalitat ha creat un grup de treball interdepartamental per 
tal que en el termini de 3 mesos presenti un informe sobre els hidrocarburs no 
convencionals i l’estat del coneixement sobre les tècniques per a la seva explotació. 
 
Europa està legislant al respecte de quines haurien de ser les millors tècniques 
disponibles a aplicar per bona part dels sectors industrials. Per a la tècnica del fracking 
encara no disposa d’un posicionament definitiu però el coneixement que actualment ja 
es disposa d’aquesta tecnologia de ben segur que permetrà a Europa definir a curt 
termini quines haurien de ser aquestes millors tecnologies. 
 
3. Decidir. En l'actualitat, el permís d'explotació és atorgat per l'administració central. 
Cal trobar fórmules perquè Catalunya pugui exercir el dret a decidir sobre les seves 
reserves energètiques. 

 
- A data d’avui, a Catalunya, cap companyia ni nacional ni estrangera disposa de 
cap autorització d’extracció d’hidrocarburs per la tècnica de la fractura hidràulica a 
Catalunya. L’explotació a través del fracking no es fa per una raó ben senzilla: es 
desconeix si tenim jaciments amb unes condicions que facin rendible la seva 
explotació. En aquests moments, doncs, no hi ha cap iniciativa d'explotació per 
fracking sinó una etapa, molt inicial, per a explorar si al nostre subsòl es troben 
aquestes reserves. Si es determinés l'existència de jaciments explotables, aleshores 
seria el moment de debatre si l'explotació és acceptable o no, tenint en compte 
aspectes tècnics, ambientals i socials. Pot donar-se, doncs, la conclusió que no tenim 
reserves explotables i, per tant, l'eventual utilització del fracking no es produiria mai. 
Per tant, la pressió per a la prohibició del "fracking" és prematura. No ens trobem en 
fase d'explotació i, si aquesta es donés dins d'uns anys, caldria avaluar, abans de 
pronunciar-se, el progrés tecnològic a què s'hagués arribat en aquell moment. 
 
A data d’avui, els tres permisos d’investigació d’hidrocarburs que s’estaven tramitant 
(“Ripoll”, “Darwin” i “Leonardo”) per part de la Generalitat de Catalunya, es troben en la 
següent situació: 
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- permís “Ripoll”: El Govern ha declarat extingit aquest permís d’investigació 
d’hidrocarburs “Ripoll”, en data 14 de maig de 2013, concedit a l’empresa Teredo Oils 
Limited. La decisió es fonamenta en l’incompliment per part del titular del permís de les 
condicions establertes en l’autorització i en la desestimació de les al·legacions que ha 
presentat l’empresa durant el tràmit, iniciat el mes de març. D’aquesta manera, es 
deixa sense efecte l’autorització atorgada l’octubre passat. 
El Departament d’Empresa i Ocupació va iniciar el procés d’extinció del permís en 
constatar que Teredo Oils Limited no havia presentat el pla de labors corresponent al 
primer any d’activitat dins del termini establert, document preceptiu que ha de ser 
autoritzat per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. A més, les 
al·legacions de l’empresa no han demostrat la falta de responsabilitat en 
l’incompliment. El permís ‘Ripoll’ autoritzava l’empresa Teredo Oils Limited a investigar 
l’existència d’hidrocarburs en el subsòl d’una zona de 51.200 hectàrees de les 
comarques de la Garrotxa, Osona i el Ripollès. 
 
- permisos “Darwin” i “Leonardo”: respecte aquests dos permisos el Govern també 
ha iniciat el procediment per denegar-los, ara bé, és un procediment encara en tràmit i 
susceptible d’al·legacions i recursos. 
 
Així mateix, també hi ha la petició de dotze permisos d'investigació del subsòl marí a la 
Costa Brava feta per l'empresa Capricorn Spain Limited, amb la finalitat de descobrir si 
hi ha bosses d'hidrocarburs, tot i que aquests s’estan tramitant davant el Govern 
espanyol, al tractar-se del subsòl marí, titularitat de l’Estat. Cal dir que en una eventual 
explotació del subsòl marí no s’utilitzaria la tècnica fracking ja que només s’utilitza en 
terra ferma. 
 
- El permís d’investigació s’atorga per un període de 6 anys i sovint ocupen grans 
extensions de terreny atès que s’intueix l’existència del recurs però es desconeix els 
emplaçaments concrets on es pot trobar. Aquests permisos han d’incloure els treballs, 
les inversions i les mesures de protecció ambiental. En el moment en què es tramiten 
no es coneix encara quins emplaçaments seran els que realment podran tenir interès i 
ni tan sols si hi haurà cap emplaçament en el que realment s’hi trobi el recurs amb les 
condicions necessàries, per tant, aquest permís d’investigació s’ha d’aprovar per fases 
a mesura que es vagi tenint més informació de les zones reals a afectar pels sondejos 
d’investigació. Òbviament, l’atorgament del permís d’investigació ha de seguir un tràmit 
que contempla un període d’informació pública. 
 
La tramitació administrativa complerta, per economia de tràmits,  es realitza des de la 
DG d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEiM) però des de la DG de Qualitat 
ambiental (DGQA) s’emet l'informe ambiental el qual és tramès a la DGEiM que 
l’incorpora “literalment” en l’autorització del Permís d’investigació que posteriorment és 
aprovat per acord de govern. L'informe ambiental no aprova mai tot el permís 
d'investigació a 6 anys vista sinó que estableix l'aprovació per a la primera fase 
(prospecció sísmica), la fiança en funció de les quadrícules mineres afectades, el 
programa de restauració per a aquesta fase preliminar ( sol durar  de dos a tres anys) i 
estableix que per a properes fases (els anys restants fins a 6) quan es conegui més el 
que es voldrà fer (en funció de si es troba el recurs buscat a preus viables) caldrà 
presentar els projectes, l'avaluació ambiental, el programa de restauració i tot plegat 
haurà de ser aprovat favorablement per la DGQA que establirà una nova fiança 
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addicional en funció de l'impacte previst i decidirà si cal fer declaració d'impacte 
ambiental. A més, queda completament prohibit afectar al medi hídric sense permís de 
l'ACA (cal tramitar-ho a part si consideren que el tocaran) i obrir camins forestals sense 
permís del DAMM. Tot això ho indica l’acord de Govern. 
 
En relació al tema que havia sorgit sobre la fiança sol·licitada pel permís d’investigació 
“Ripoll”, cal aclarir que: “La fiança de 6M€ per a la restauració de la superfície vegetal 
no s’ha rebaixat sinó que s’ha espaiat en el temps i en funció de les zones afectades. 
Així doncs, la fiança de 200.000 € només és per a petites prospeccions sísmiques. La 
resta fins a 6 M€ es correspon als costos de restaurar la superfície vegetal de la 
totalitat de les quadrícules mineres que havien demanat. Atès que no impactaran 
sobre tota la superfície sobre la que poden explorar, la fiança es va aplicant a mesura 
que identifiquen els indrets concrets. Si fossin tots: 6 M€”. Aquesta no inclou les 
perforacions amb pous ni mesures que puguin requerir de per elles mateixes una 
declaració d’impacte ambiental. En aquest cas, per a cada exploració concreta que 
vulguin practicar es definirà una fiança ( independent dels 6M€), una metodologia de 
treball, consulta pública... i aquest cop la informació pública la farà directament el TES 
acollint-se a la normativa d’impacte ambiental i no a la d’hidrocarburs com s’ha fet fins 
ara (la feia Empresa i Ocupació). 
 
En definitiva, la utilització de la tècnica fracking en un projecte concret ha de complir 
els requeriments mediambientals, urbanístics, locals, etc. que la nostra societat exigeix 
com a pas previ a la seva autorització. Per tant, cal fer un estudi cas a cas i no 
proclamar d’entrada una prohibició genèrica. La posició prudent és doncs 
esperar a conèixer si el recurs existeix o no i a conèixer igualment les 
conclusions dels estudis científics que han impulsat diversos organismes 
internacionals i estats del món, i també el promogut per la Generalitat.  
 
Per tots els motius exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el 
següent 
 

ACORD 
 
1. Instar al Govern de l’Estat a elaborar, en el termini de 6 mesos, un informe 

d'experts que serveixi com a precedent davant qualsevol regulació i que incideixi 
en els aspectes de major risc derivats de la tècnica del fracking. Concretament, 
s'haurà d'al·ludir a la contaminació de les aigües subterrànies, la contaminació 
atmosfèrica, l'emissió de gasos efecte hivernacle (metà), els terratrèmols 
(sismicitat induïda), la contaminació acústica i els impactes paisatgístics. En el 
mateix informe hauran de detallar-se recomanacions sobre les mesures de 
seguretat necessàries per garantir la salut pública i el màxim respecte al medi 
ambient per evitar una externalitat negativa sobre la societat.  
 

2. Paral·lelament, el Govern ha d'impulsar davant les autoritats europees l'aprovació 
d'una directiva comunitària precisa i rigorosa sobre el fracking, que contempli els 
riscos que comporta, per evitar una proliferació de normatives dispars entre Estats 
membres que propiciï regulacions laxes i amb riscos pel que fa a contaminació de 
les aigües i de l'atmosfera.  
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3. Derogar la Disposició Final Segona del Projecte de Llei per a la garantia del 
subministrament en els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars, amb què 
s'habilita el mètode de la fractura hidràulica o fracking dins de la realització de 
treballs d'exploració, investigació, explotació o emmagatzematge d'hidrocarburs. 
Aquesta regulació suposa un aval a l'assumpció de riscos que no han estat 
prèviament avaluats, així com una invasió de la competència d'investigació que 
ostenten les Comunitats Autònomes”. 

 
 
 
 
7è. c) MOCIÓ PER L’ATURADA DEFINITIVA I DESMANTELLAMENT DEL 
PROJECTE CASTOR 
 
“El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor 
format per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de 
l’Ebre, 20 quilòmetres mar endins davant de la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i 
Alcanar, que aprofita un jaciment petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un 
gasoducte de 30 quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat 
del riu Sénia, i una planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs 
(8 km), però físicament més propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona (6 km) 
i Alcanar (4 km).  
 
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions 
d’Alcanar i de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i 
també d’una forta oposició social encapçalada per la Plataforma en Defensa de les 
Terres del Sénia. Des d’aquesta Plataforma i algunes institucions s’han presentat 
diverses denúncies, al·legacions, queixes i preguntes tant al Parlament de Catalunya i 
al Congrés de Diputats com davant la Comissió Europea sobre els dèficits, les 
mancances i els dubtes que presentava el projecte. Però en totes les respostes 
s’assegurava que es complien els requisits i la normativa vigent. 
 
Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de 
l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i 
prioritari per ser el reservori subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas en 
posar-la en funcionament ha estat la injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia 
hagut un pou petrolífer que ara està ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a 
recuperar segons les demandes del mercat interior. De fet, s’esperava que pogués 
atendre un quart de la demanda de gas natural de l’Estat durant un període aproximat 
de 50 dies.  
 
Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha d’injectar el gas 
matalàs, volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge 
subterrani perquè es pugui extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es 
produïa el 13 de juny de 2013. Malauradament, el 14 de setembre, l’ Institut Geològic 
de Catalunya informava que des de feia una setmana havia detectat un increment 
notable de l’activitat sísmica davant de la costa del Delta, a uns 20 quilòmetres mar 
endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de Richter. Des de llavors 
fins a dia d’avui, s’han repetit centenars de sismes la magnitud dels quals ha arribat a 
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4,2 graus en l'escala de Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de setembre el 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del 
magatzem de gas Castor i demana a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada 
sobre els moviments sísmics. 
 
En paral·lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que 
s’estudiessin aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava 
en el recurs d’alçada que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la Secretaria. 
Autonòmica de Medi Ambient, en què recordava la necessitat d’incloure a la declaració 
d’impacte ambiental del projecte un estudi sismològic sobre el risc per una falla 
pròxima a la plataforma marina. També l’Observatori de l’Ebre, el mes d’octubre de 
2007, havia alertat l’empresa promotora de la conveniència de controlar oportunament 
els canvis sísmics que podria provocar a la zona d’injecció de gas al dipòsit; i 
demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres necessaris abans, durant i 
després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya, en ser aprovada la Declaració 
d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no incloïa un apartat per 
avaluar els riscos sísmics associats al projecte, va reclamar que el projecte obtingués 
una valoració de l’ Institut Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present. 
 
Després dels terratrèmols successius que hem patit durant els últims dies i que el 
mateix Ministeri d’Indústria ha reconegut la causa-efecte entre aquests i els treballs 
d’emmagatzematge de gas a la plataforma ancorada davant de la nostra badia i també 
els danys col·laterals que està patint la ciutadania del nostre poble i del nostre territori, 
aquest Ajuntament creu que ha arribat el moment de sol·licitar el tancament definitiu 
del Projecte CASTOR. 
 
Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes 
originats per la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la 
manca de transparència i informació tant de l’empresa Escal UGS com de 
l’administració espanyola envers la ciutadania i les institucions municipals i nacionals 
catalanes, en no considerar-les administrativament afectades. 
 
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
“Primer.- Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem 
de gas submarí Castor, i el seu posterior desmantellament, perquè la seva posada en 
funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes 
d’igual magnitud o superior. 
 
Segon.- Donar suport al govern de la Generalitat de Catalunya en les actuacions 
empreses en la defensa dels municipis catalans afectats, utilitzant els instruments 
polítics i jurídics que escaiguin davant les institucions espanyoles i europees. 
 
Tercer.- Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que 
considerin part afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la 
màxima informació i transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar 
diàriament l’activitat del magatzem de gas Castor. 
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Quart.- Expressar el suport als habitants de les Terres de l’Ebre que aquests dies 
veuen pertorbada de forma inquietant la seva tranquil·litat, així com els electes locals 
dels municipis afectats, que amb impotència han de gestionar uns fets inesperats i amb 
molt poca informació. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Interior, al Ministre d’Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres 
del Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la Unió europea”. 
 
 
 
7è. D) MOCIÓ DE REBUIG A LA LOMCE DEL GOVERN ESPANYOL 
 
“El Ple del Congrés dels Diputats de dijous 10 d’octubre va aprovar el projecte de 
l’anomenada Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) amb els 
únics vots a favor del Partit Popular. 
 
La LOMCE representa un atac a l’autogovern de Catalunya perquè ignora les 
competències en matèria educativa de la Generalitat recollides en el consens de la 
LEC i l’Estatut. 
 
Així mateix, representa un atac al nostre model educatiu i lingüístic que des de fa més 
de 30 anys garanteix el coneixement equivalent del català i dels castellà (en les proves 
d’avaluació del Ministeri d’Educació al 2010 el nivell de coneixement del castellà per 
part dels alumnes catalans era superior al de la mitjana de l’Estat), així com també la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes de Catalunya 
independentment de la seva llengua i origen. 
 
Tal com clama la comunitat educativa, aquesta llei no segueix criteris pedagògics, ni 
tècnics, ni acadèmics, sinó exclusivament polítics i partidistes, tot constatant que la 
voluntat d’espanyolitzar els alumnes catalans expressada fa uns mesos pel ministre 
Wert és real i compta amb el suport del President Rajoy i tot el govern espanyol del 
PP. 
 
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 

1r. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) 
que suposa un atac frontal a l’autogovern de Catalunya i al model català 
d’ensenyament i d’immersió lingüística i que, en canvi, no aporta cap millora  ala 
qualitat educativa. 
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2n. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no 
només no es pot aturar sinó que ha de seguir avançant en la seva contribució a la 
cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes. 
 
3r. Donar suport al Govern  de la Generalitat en la defensa del nostre model educatiu i 
lingüístic, així com en la interposició d’un recurs davant el Tribunal Constitucional per 
considerar la LOMCE inconstitucional i contrària a l’Estatut. 
 
4t. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, al President del Govern espanyol, al Consell Escolar 
Municipal i a les diferents associacions de mares i pares d’alumnes del municipi”. 
 
 
8è. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
8.1. El senyor Gifre pregunta si s’ha posat bandera a L’Esplai. 
 
El senyor alcalde li respon que no, que ja la posaran. 
 
8.2. La senyora Masachs demana si poden explicar quines actuacions s’han fet pel 
que fa als gats a l’escola. 
 
El senyor alcalde explicar que s’han fet actuacions però que entre tots s’han d’ajudar 
perquè mentre se’ls vagi donant menjar, les colònies no marxaran. 
 
La senyora Masachs li respon que aquests gats van molt famèlics. 
 
El senyor alcalde segueix explicant que de captura no se’n ha fet cap. De fet els hi va 
passar que els hi van robar les gàbies. 
 
La senyora Brescó puntualitza que, de fet, no les van robar sinó que les van treure del 
pati on estaven i van treure les portes. 
 
El senyor alcalde explica que tornaran a  trucar a la Protectora perquè els hi porti les 
gàbies i es farà la captura. 
 
Intervé el senyor Ribas per exposar que el tema dels gats és un problema urbà perquè 
actuen com a plaga, com les rates. Als gossos se’ls hi pot donar una sortida però els 
gats no i no es poden sacrificar per llei. Van fer una excepció per a nosaltres perquè 
eren una colònia petita i els portaran a la Protectora de Tossa però pensem que en 
altres llocs hi ha colònies de 300 gats. 
 
El senyor Badia afegeix que després, quan els capturen, els esterilitzen. 
 
La senyora Brescó assenyala que aniria bé que l’escola només fes servir papereres de 
tapa. 
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La senyora Masachs li respon que ja ho fan. 
 
El senyor Ribas diu que el que és més perillós és la sorrera on juguen els nenes.  
 
Conclou el senyor alcalde que hi estan a sobre i seguiran actuant. 
 
 
 
I, essent les 11.30 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 


