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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 3 
Data:  8 de juny de 2016 
Hora:  20.00 hores 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Regidors assistents: 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sra. Gemma Domínguez Garangou 
Sra. Susanna Roura Nadal  
Sra. Cristina Taberner Claparols 
Sr. Adam Domènech Serra 
Sr. Àngel Pubill Otalora  
Sra. Ester Rubirola Taberner 
Sr. Abel Feliu Masanchs 
 
 
Secretària: 
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Un cop comprovada l'existència de quòrum legal per a vàlida celebració del Ple,  
l’Alcalde-President obre la sessió amb el següent ordre del dia: 
 
 
1r. PROPOSANT APROVAR L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 9 DE MARÇ 
DE 2016 I DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 30 DE MAIG DE 2016. 
 
 

a) Acta del Ple ordinari de 9/03/2016: demana la paraula el senyor Feliu per 
demanar que es corregeixi la pàgina 28 de l’acta per fer constar que el 
senyor Domènech va diu que no es preguntaria als veïns. 
 

b) Acta del Ple extraordinari de 30/05/2016: intervé el senyor alcalde per fer 
l’observació de que cal fer una correcció a la pàgina 5 de l’acta, en el punt 
de la modificació de crèdìt, ja que la factura de Mémora s’ha incrementat a 
la xifra de 3.241,21€. 
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Les dues actes queden aprovades per unanimitat amb les correccions que s’han 
esmentat. 
 
 
2n.  PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA DE LA SENYORA ELIA 
BORRÀS FARRAN COM A REGIDORA   
 
Abans de prendre coneixement de la renuncia, l’Alcalde vol mostrar el 
reconeixement de la Corporació cap a la senyora Èlia Borras i que li sigui de profit. 
 
Seguidament es dóna compte de la següent renúncia al càrrec de regidora de la 
senyora Èlia Borràs Farran: 
 
 
“Fonaments de fet 
 
En data 30 de maig de 2016 la senyora Èlia Borras Farran, actual regidora i 
portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, ha presentat la seva renuncia 
al càrrec. 
 
Vist que, un cop consultada l’ordre de col.locació dels candidats de la llista electoral 
del grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, d’observa que la següent candidata a d’adquirir la condició de regidora és 
la senyora Felisa Torre Calleja. 
 
 
Fonaments de dret 
 
- Article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; 
 
- Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució 
de càrrecs representatius locals. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, aquesta alcaldia-presidència proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
“1. Prendre coneixement de la renúncia de la senyora Èlia Borras Farran al càrrec 
de regidora de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí pel Grup de 
Convergència i Unió. 
 
2. Declarar la vacant d’aquests lloc de regidor/a. La persona qui correspondria 
cobrir aquesta vacant és la senyora Felisa Torre Calleja segons el seu ordre de 
col.locació a la llista electoral de Convergència i Unió a Sant Julià del Llor i 
Bonmatí. 
  
3. Remetre a la Junta Electoral Central el certificat d’aquest acord plenari als 
efectes que procedir a la substitució de la regidora que ha presentat la renúncia, 
indicant a la Junta Electoral Central que la persona a qui correspon cobrir aquesta 
vacant és la senyora Felisa Torre Calleja. 
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La Junta Electrocal Central expedirà la corresponent credencial acreditativa de la 
condició d’electe en favor de la senyora Felisa Torre Calleja, credencial que serà 
posteriorment enviada a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
Un cop rebuda aquesta credencial, l’Ajuntament ho notificarà a la senyora Felisa 
Torre Calleja per tal de que aquesta aporti a l’Ajuntament la següent documentació 
ABANS del seu jurament  i  presa de possessió, en la primera sessió plenària que 
es celebri: 
 

a) Declaració de béns patrimonials, d’acord amb el model aprovat pel Ple 
b) Declaració d’activitats i de possibles incompatiblitats, d’acord amb el model 

aprovat pel Ple 
c) Liquidacio d’IRPF de l’últim exercici 

  
 
4r. Notificar aquesta acord a la senyora Èlia Borràs Farran i a la senyora Felisa 
Torre Calleja. 
 
Els membres presents al Ple prenen coneixement de la renuncia. 
 
 
 
3r. PROPOSTA  DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ D’UN VOCAL EN LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
1.1. En data 26 de juny de 2015 el Ple va aprovar la composició de la Comissió 

Especial de Comptes. Un dels seus vocals era la senyora Èlia Borràs Farran 
com a representant del grup municipal de Convergència i Unió. 
 

1.2. En data 30 de maig de 2016 la senyora Èlia Borràs Farran ha presentat la 
seva renúncia al càrrec de regidora. 

 
1.3. En data 2 de juny de 2016 el grup municipal de Convergència i Unió a 

l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí ha comunicat que el senyor 
Àngel Pubill Otàlora serà el nou vocal en la Comissió Especial de Comptes, 
en substitució de la senyora Èlia Borràs Farran. 

 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 58 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. 
 
 
Per tot això aquesta alcaldia-presidència proposa al Ple l’adopció de l'acord 
següent: 
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“Únic. Modificar al composició de la Comissió Especial de Comptes pel que fa al 
representant del grup de Convergència i Unió. En aquest sentit el nou vocal serà el 
següent: 
 

- Vocal: Sr. Àngel Pubill Otàlora, en representació del grup polític municipal de  
Convergència i Unió.” 

 
Els membres presents al Ple aproven la modificació dels membres  de la comissió 
de comptes. 
 
 
4t.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 1r TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

INFORME 1r TRIMESTRE 2016 SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
 
“Aquest informe ve determinat per l’article 6 del Reial Decret 635/2015, de 25 de 
juliol pel que es desenvolupa el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors 
per les Administracions Públiques i les condicions pel procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments 
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, 
obtenint així el període mitjà de pagament. 
 
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu 
definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament té l’obligació de calcular i publicar la informació 
corresponent al període mitjà de pagament amb periodicitat trimestral. 
 
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir un valor 
negatiu, tant en les operaciona pagades com en les pendents de pagament, si 
l’Administració paga abans  que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra o si, al final del període per a la 
remissió de la informació, encara no han transcorregut en les operacions pendents 
aquests 30 dies. 
 
Les dades corresponents al 1T/2016 són les següents: 
 

Ràtio  Import  
Rati 

operacions Import   

  Obligacions pagaments pendents  pagaments 
Període 

Mitjà 
Entitat Pagades realitzats   pendents Pagament 

Ajuntament de            
Sant Julià del 
Llor i Bonmatí -10,36 dies 247.807,74 € -5,02 dies 51.943,08 € -9,43 dies 
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La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2013, de control del deute 
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i 
organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mitjà de 
pagament a proveïdors. 
 
 
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els 
següents termes: 
 
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con 
lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período 
medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre 
anterior: 

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según 
corresponda, y a su serie histórica. 

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada 
entidad y su serie histórica. 

c) La ratio mensual, o trimestral, según corresponda, de operaciones pagades 
de cada entidad y su serie histórica. 

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según 
corresponda, de cada entidad y su serie histórica. 

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos 
que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el 
Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas facilitará a la comunidades 
autónomas y corporacions locales modelos tipos de publicación”. 
 
PUBLICACIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DURANT 
L’EXERCICI 2016 
 
Per tal de donar degut compliment a allò establert a l’article 13.6 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera (introduït per 
la DA 1ª de la Llei Orgànica 9/2013, de 21 de desembre, de control del deute 
comercial del sector públic) on es crea l’obligació dels ajuntaments de fer públic el 
seu període mitjà de pagament a proveïdors. 
A aquest respecte cal fer esment al fet que l’article 33 del Reial Decret Llei 4/2013, 
de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprendor i estímul del creixement i de la 
creació de treball, modifica l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix que el període màxim de pagament serà de 60 dies. 
 
Atès allò anteriorment esmentat, el període mitjà de pagament d’aquest 1r trimestre 
de l’exercici 2016 ha estat el següent: 
 
 

Ràtio  Import  Rati operacions Import   
  Obligacions pagaments pendents  pagaments Període 
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Mitjà 

Entitat Pagades realitzats   pendents Pagament 

Ajuntament de            
Sant Julià del Llor 

i Bonmatí -10,36 dies 247.807,74 € -5,02 dies 51.943,08 € -9,43 dies 
 
 
Els membres present al Ple es donen per assabentats d’aquest informe. 
 
 
5è. PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.6 DEL 
PRESSUPOST 2016 
 
El senyor alcalde demana la paraula per explicar que aquesta modificació de crèdit 
ve motivada per una subvenció que s’ha obtingut de la Diputació per poder fer una 
nova fosa sèptica al carrer Vell de Sant Julià del Llor. La subvenció atorgada és de 
57.475 € i la resta serà finançat per l’Ajuntament. 
 
Seguidament es sotmet a aprovació del Ple la següent proposta: 
 
“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 resolució de la diputació de Girona on estableix una subvenció  per un 
import total de 57.475,00 euros i que aquests ingressos estan destinats única i 
exclussivament a la realització d’unes despeses i inversions concretes i 
determinades.  
 
Vist que el destí d’aquesta subvenció es preveu que sigui la depuradora. 
 
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. 06/16 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 
 

SUPLEMENTS i HABILITACIÓ DE CRÈDITS  

  
Consign. 
Actual Modificació   Definitiu 

  
3 172 623001 Depuradora 

 
0,00   60.500,00   60.500,00 

          

            

HABILITACIÓ CRÈDIT       60.500,00     

  

BAIXES DESPESES   
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Consign. 
Actual Modificació   Definitiu 

          

2 0110 300000 Interessos pòlissa crèdit/préstec pont  6.712,83  -3.025,00  3.687,83 

TOTAL BAIXA DESPESES       -3.025,00 

          

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES       57.475,00 
 
 
 
 
 
   

NOUS / MAJORS INGRESSOS     

  
Consign. 
Actual Modificació   Definitiu 

1 76105 Subvenció Diputació Depuradora 0,00 57,475,00   57.475,00 

         

 
TOTAL MAJORS INGRESSOS       57.475,00 

 
  

 
TOTAL MODIFICACIÓ INGRESSOS       57.475,00 

 
  

 

   
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.” 
 
 
 
 
6è. PROPOSANT APROVAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019 
 
 
“Fonaments de fet 
 
El Pla Local de Joventut 2016-2019 és l’aposta municipal pels propers 4 anys per 
desenvolupar unes polítiques de joventut integrals i de qualitat a Sant Julià del Llor i 
Bonmatí. El Pla Local de Joventut 2016-2019 pretén ser la continuació del Pla Local 
de Joventut 2012-2015, és a dir, assentar les bases per desenvolupar les principals 
fites en matèria de joventut, que marca el Pla Nacional de Joventut 2010-2020, 
centrant-se sobretot, en les necessitats i oportunitats del context local, tenint en 
compte la llei de polítiques de joventut i el Pla Intregal Estratègic de Joventut 
Comarcal de la Selva. 
 
Des de l’any 2006 l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí participa en el 
projecte de tècnics compartits de joventut de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de 
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la Selva. Aquesta figura ha suposat un punt d’inflexió al nostre Ajuntament donant 
suport al tècnic de programes encarregat dels temes de joventut. Els beneficis pel 
conjunt del nostre municipi són innumerables, però destaca especialment pels 
nostres joves el fet que, de manera progressiva, han anat veient com s’ampliaven 
les seves oportunitats, s’apoderaven i passaven a formar part d’un col·lectiu visible i 
important pel conjunt del municipi joventut. 
 
Amb tot, podem establir que la finalitat del Pla Local de Joventut de Sant Julià del 
Llor i 
Bonmatí 2016-2019 és la de treballar per la plena emancipació de la persona jove i 
fomentar la seva implicació vers la comunitat com a agent de canvi i transformació 
social. 
 
Fonaments de dret 
 

- Articles 13 i 14 de la Llei 33/2010 de polítiques de joventut, 
 
Per tot l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 

 
ACORD 

 
1r. Aprovar el Pla local de joventut 2016-2019 del municipi de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí. 
 
2n. Trametre un exemplar de l'esmentat Pla local de joventut a la Secretaria 
General de Joventut del Departament de Presidència. 
 
 
 
7é. PUNTS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
8è. MOCIONS 
 
 
8.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
PER LA MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS 

 

Intervé el senyor alcalde per enunciar que votaran en contra d’aquesta moció 
perquè no els hi agrada la forma com està redactar, no hi ha cap normativa que 
reguli la seguretat, són millores el què cal i s’hi actuarà quan es cregui convenient. 
 
Demana la paraula el senyor Pubill per pregunta si la forma del redactat està per 
damunt del fons. 
 
El senyor alcalde li contesta que no és això. 
 
El senyor Pubill li pregunta si els hi pot dir què és. 
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El senyor alcalde li respon que el to de la moció no és correcte. 
 
El senyor Pubill pregunta si, en un tema de seguretat, el què es té en compte és el 
to en què es demana. 
 
El senyor alcalde contesta que ja ho va dir, que creu que hauria de ser una cosa 
consensuada amb els dos grups. 
 
El senyor Pubill diu que demanen que no hi hagi dilacions perquè ja sortia al 
programa electoral 2011 del Grup Independent. 
 
L’alcalde li pregunta si recorda en quin estat es trobaven els espais públics en 
aquella època. 
 
El senyor Pubill passa a llegir literalment el contingut del programa electoral del 
Grup Independent on deia: “Prendrem les mesures necessàries perquè el espais 
siguin nets i segurs”. 
 
El senyor alcalde li pregunta quina inseguretat hi ha. 
 
El senyor Pubill li respon que n’hi ha dues i explica quines són. 
 
El senyor alcalde li respon que, quan li portin la llei on obligui a que s’ha de vallar, 
ho faran. 
 
Demana la paraula la senyora Domínguez per dir que, en tema de seguretat, si els 
parcs són bruts, és una inseguretat pels infants. Per tant, també s’ha de fer. 
 
El senyor Pubill demana que li diguin doncs que, si no es té l’obligació legal de fer-
ho, no es fa. 
 
La senyora Domínguez li respon que, per ells, la inseguretat pot ser una altre cosa. 
 
El senyor Pubill li pregunta doncs si un parc, a prop d’una via pública, és insegur. 
 
La senyora Rubirola demana la paraula per dir que hi ha moltes actuacions que no 
estan legislades i que serien recomanables. 
 
El senyor alcalde li respon que, quan hi hagi els recursos corresponents, s’actuarà. 
 
La senyora Rubirola pregunta quina forma hauria de tenir aquesta proposta o què 
és el que no els hi agrada. 
 
El senyora alcalde li respon que ho poden consensuar, fer una proposta conjunta. 
 
La senyora Rubirola pregunta si vol dir que ho demanin internament. 
 
El senyor Pubill pregunta què més dóna. 
 
El senyor alcalde contesta que, si una proposta els hi agrada, la votaran, per 
descomptat. 
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La senyora Domínguez diu que, quan llegeix el redactat de la moció, a ella no li 
agrada. 
 
El senyor Pubill li contesta que està donant més importància a les formes. 
 
La senyora Domínguez li respon que no, ells no veuen aquesta mesura com urgent. 
Això és una i la forma és un altra. 
 
El senyor alcalde tampoc està d’acord amb el termini que la moció els hi dona de 3 
mesos per fer l’actuació. 
 
El senyor Pubill proposa que si volen, es pot aprovar avui. Fan modificacions de 
crèdit constantment al Ple. El to de la moció és d’enfadat perquè han passat 5 anys. 
El temps va passant i les coses no es van fent. 
 
El senyor Domènech demana la paraula per dir que, de la manera que està 
redactat, sembla que no hagin fet res durant aquest temps. 
 
La senyora Rubirola diu que, encara que votin que no, és una cosa que demana 
que la tinguin en consideració. 
 
L’alcalde diu que ho faran. 
 
Un cop finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la següent: 
 
 

MOCIÓ 
 

“Els parcs infantils del nostre municipi són insegurs. Ja fa temps que 
demanem vallar aquests espais per evitar accidents i donar major seguretat tant als 
infants com als pares que els utilitzen, 
 
És especialment preocupant el cas del parc del c/ Jordi Pujol just davant 
l'envelat. En aquest espai no hi ha cap vallat que garanteixi la seguretat del nens i 
nenes.  
 
Creiem que després de cinc anys de mandat, ja es fa tard per posar remei a 
aquesta mancança i que caldria vetllar, de forma decidida i sense dilacions 
temporals, per gestionar de forma més racional i preocupada els serveis 
municipals. 
 
Aquestes circumstàncies obliguen a prendre les mesures necessàries per 
prioritzar la seguretat. 
 
És per tot això els membres del Ple voten amb cinc vots en contra del Grup 
Independent i tres vots a favor, no aprovant el següent acord: 

 
1. No dilatar ni excusar els temes de seguretat ciutadana i/o viària. 
2. Vallar els parcs infantils i dotar-los de més seguretat. 
3. Prioritzar especialment el parc del c/Jordi Pujol. 
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4. Executar l'acord en un termini màxim de tres mesos. 
 

 
La gran finalitat d’aquesta proposta és evitar que, una vegada més, la seguretat 
ciutadana  quedi arraconada. 
 
El nostre objectiu és millorar els serveis de manera que es garanteixi un servei de 
qualitat i amb les mesures de seguretat pertinents.  
 
Hauria d'esdevenir part important i inevitable de les responsabilitats  de les nostres 
administracions públiques i formar part dels objectius de govern.”  
 
 
El resultat de la votació és el següent: 5 vots en contra del Grup Independent, i 3 
vots a favor del Grup de Convergència i Unió. 
 
La MOCIÓ NO queda aprovada. 
 
 
8.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
PROPOSANT LA CREACIÓ D’UN AUGMENT EN LA PARTIDA ECONÒMICA 
DESTINADA AL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’ESCOLA. 
 

 
El senyor alcalde demana la paraula per dir que no té cap mena de constància de 
que s’hagi produït aquest accident que esmenta aquesta moció. En un Consell 
Escolar es va dir que calia arreglar la porta, és veritat. Però reparar la porta implica 
que se l’han d’endur. Vam quedar que ho farien quan acabés el curs. Ja ho tenien 
emparaulat amb el ferrer.  
 
Pel que fa al vidre, tant punt l’alcalde ho va saber, li va anar a demanar a al fuster. 
Encara no sap perquè a dir d’avui no està arreglat, està molt enfadat amb el fuster.  
 
Pel que fa a la pregunta de les actuacions que es faran, ara mateix no ho sabria dir. 
I pel que fa a l’augment de la partida, ja es veurà. 
 
El senyor Pubill vol fer l’aclariment que, pel que fa a la quarta petició de la moció, fa 
referència a què s’augmenti la partida d’imprevistos. 
 
El senyor alcalde diu que els 8.00 € que es destinen cada any a l’escola no ho veu 
malament. El fons d’imprevistos és un sobrant del pressupost obligat pel govern de 
l’Estat. 
 
El senyor Pubill diu que, pel que fa al punt 4, està totalment d’acord. Pel tema de 
l’accident li pregunta si ho ha anat a preguntar a l’escola.  
 
La senyora Domínguez li respon que, si no ho saben, com vol que ho vagin a 
preguntar. 
 
El senyor Pubill els hi respon que, si tenien aquesta moció, ho podien haver anat a 
preguntar. 
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La senyora Domínguez li pregunta si no hauria d’haver estat l’escola qui els ho 
havia d’haver dit. 
 
El senyor Pubill respon que, no n’està segur, però li sembla que la família del nen/a 
va dir que no calia. 
 
La senyora Domínguez li pregunta doncs com és que li ha arribat a ell aquesta 
informació i no a l’Ajuntament. 
 
El senyor Pubill li respon que ho sap perquè és un company de P5. 
 
El senyor Domènech li diu que, si és una cosa tan urgent, has d’esperar a presentar 
una moció. 
 
El senyor Pubill li respon que la família ho va dir. 
 
El senyor Domènech li diu que no era una denúncia el que havia de fer la família. 
Només calia avisar. 
 
S’obra un petit debat entre els assistents de si era l’Ajuntament qui havia de 
preguntar a l’escola  un cop sabut el contingut de la moció o era l’escola qui ho 
havia d’haver comunicat a l’Ajuntament. 
 
El senyor Pubill diu que, pel que fa a la reparació de la porta, a l’espera de que no 
hi hagi els nens, res a dir, ho troba perfecte. Pel que fa al vidre, potser s’hauria de 
demanar més urgència. 
 
L’alcalde li respon que ell pensava que ja estava arreglat. 
 
El senyor Pubill li diu que té la sensació que no passa què passa a l’escola. 
 
El senyor alcalde li respon que, a ell, des del moment que li envien un correu 
electrònic i l’avisen, ell personalment va anar allà i li va encarregar al fuster. Ha 
estat un mal entès del fuster. 
 
El senyor Pubill diu que, respecte als 8.000 € que l’alcalde considera correcte, 
pregunta com es determina. 
 
El senyor alcalde li respon que en funció de les despeses que fan d’un any a l’altre 
o de la despesa que preveuen que passarà. 
 
El senyor Pubill li diu que ha fet el còmput: des de setembre de 2015 fins a final 
d’any va citant les factures que li conten pagades i que pugen 9.000 €. Ja sap que 
l’obra dels lavabos va ser excepcional però, si només en 4 mesos, ja es sumen 
4.000 € sense comptar els lavabos, potser els 8.000 € és una mica just. També 
veuen que cada any surten imprevistos. Els 8.000 € a l’any els hi sembla poc.  El 
què ells demanen és que s’incrementi, que es prevegi un increment en el 
pressupost de l’any que ve. 
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L’alcalde li respon que no només van ser els lavabos. Els aiguats el mes d’agost 
també van provocar molts desperfectes. 
 
La senyora Rubirola pregunta si l’assegurança no ho va cobrir. 
 
L’alcalde li respon que no. I aquests import incloïa lavabos i aiguats. Inicialment, a 
principi del pressupost hi havia 6.000 €. Es devia aprovar la corresponent 
modificació de crèdits per consignar-hi els 8.000 €. Les despeses que hi hagi es 
faran i s’haurà de fer la corresponent modificació de crèdits. 
 
El senyor Pubill di que si tot són imprevistos perquè normalment tot són imprevistos, 
podem una partida més ajustada  ala realitat en base als pressupostos passats. 
 
La senyora Domínguez intervé per dir que, el que queda clar és que, si hi ha alguna 
actuació a atendre, no es deixarà de fer i, com ha dit l’alcalde, es farà la 
corresponent modificació de crèdits. 
 
Un cop finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la següent: 
 
 
 

MOCIÓ 
 
“En els pressupostos municipals hi ha una partida econòmica destinada al 
manteniment i conservació de l'escola de 8.000 € . Per altra banda, el fons de 
contingència per imprevistos és de 1522,44 €. 
 
Tals quantitats esdevenen clarament insuficients per dur a terme les actuacions 
necessàries de reparació i/o manteniment que van sorgint al llarg d'un curs escolar. 
 
Prova d'això és la no actuació per reparar i canviar la porta del pati gran, on ja 
s'ha produït un accident que va patir un alumne de 4 anys, i que va necessitar 
atenció mèdica urgent. 
 
Prova de la mateixa escassetat de recursos, és l'actual vidre trencat als barracons 
d'infantil, el qual es va notificar en data de 3 de maig via mail a  l'ajuntament - 
adjuntant resposta de la generalitat a la demanda de l'equip directiu de l'escola – i, 
que a dia d'avui, un mes més tard, continua esperant l'actuació de l'equip de 
govern. 
 
En base a l'art. 8 Tramitació de les modificacions pressupostàries del capítol 2 
de les bases d'execució del pressupost de l'exerici 2016, 
 
 demanem al Ple que adopti els següents acords: 

 
1. Demanem una explicació de l'alcalde o regidora d'ensenyament respecte 

aquest dos casos particulars esmentats.  
2. Demanem un recompte de les actuacions fetes al llarg d'aquest any en 

reparacions i millores imprevistes fetes a l'escola, desglossant el 
conceptes econòmics que permetin preveure millor les partides destinades 
a aquestes actuacions. 
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3. Demanem un augment de la partida destinada a la millora i conservació 
de l'escola. 

4. Demanem que s'estudiï la possibilitat d'augmentar la partida de contingència 
d'imprevistos que, quantificada en 1500 € és mostra d'una previsió irreal i 
que impedeix actuacions àgils.” 

 
El resultat de la votació és el següent: 5 vots en contra del Grup Independent, i 3 
vost a favor del Grup de Convergència i Unió. 
 
La MOCIÓ NO queda aprobada. 
 
 
8.3 . MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ PER A LA MILLORA PER FER ARRIBAR LA FIBRA ÒPTICA ALS 
SERVEIS DEL CAP I L’ESCOLA 
 
Intervé el senyor alcalde per dir que, com abans li ha dit a la Gemma que s’informi, 
el mateix els hi demana ell, que s’informin. El consultori mèdic té fibra òptica i 
l’escola té 100 MG de fibra òptica. També li agradaria que aquesta fibra òptima 
s’hagués fes extensible a tot el municipi. Per aquest motiu li enuncia que el Grup 
Independent votarà en contra d’aquesta moció. 
 
El senyor Pubill li pregunta si l’escola té 100 MG. 
 
El senyor Domènech li respon que 96 MG. 
 
El senyor Pubill diu que ell ho ha anat a mirar i té 9 MG. És velocitat simètrica de 
pujada i baixada. En pots tenir contractats 100 MG però que te’n arribin 9. Això es 
fa amb un test de velocitat. Avui al matí ho ha anat a comprovar. 
 
L’alcalde li respon que a ell li han dit que hi ha 100 MG. 
 
El senyor Pubill ho ha anat a comprovar i n’hi surten 9. Ell s’ha anat a informar i ho 
va anar a preguntar, ho va recollir i ho va traslladar a l’Ajuntament. La connexió a 
fibra òptica hi és però perquè arribi a l’escola s’ha de contractar. 
 
L’alcalde li contestat que el Departament d’Ensenyament l’haurà de contractar 
doncs. 
 
El senyor Pubill li diu que 100 MG en aquest poble és una bestiesa. A casa seva en 
té 3. Tenir-ne 9 ja hi firmaria. Si li han dit 90, no s’ho creu. Segueix explicant el 
funcionament de com es distribueixen les megues contractades en una escola i al 
final no et quedes en res. Per tant, és important tenir-ho en compte per tal que els 
mestres ho puguin fer servir moltes vegades. Explica que a la web del Ministeri, 
perquè ell s’ha informat, recomanava que arribin entre 30 i 60 MG. No li sembla que 
sigui res dolent, agressiu, etc el contingut de la moció. 
 
El senyor alcalde li respon que no coneix tant com el senyor Pubill el camp de les 
megues que es necessiten. Si els hi pot passar aquesta informació, es pot preparar 
una moció conjunta i la poden presentar a Ensenyament. Pel que fa la consultori, ja 
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s’ha millorat. Es pot canvia una mica el redactat de la moció i s’afegí l’exigència al 
Departament d’Ensenyament d’aquests canvis. 
 
El senyor Domènech creu que hi ha un problema de competència. Si no arriba és 
perquè Telefónica o qui sigui no l’interessa. 
 
El senyor alcalde redactat que es redacti una mica millor la proposta i es podrà 
aprovar després. 
 
La senyora Rubirola pregunta si es pot aprovar ara amb aquestes correccions. 
 
L’alcalde li diu que la treballem millor i la portaran al Ple. 
 
El senyor Pubill li diu que tots dos hi estaran d’acord, ho portant a la Generalitat i la 
Generalitat dirà que no hi ha diners. Llavors arribarà un punt que poden prendre la 
decisió de que l’Ajuntament ho pagui encara que la competència sigui 
d’Ensenyament.” 
 
Un cop finalitzat el debat, tots els membres del Ple, per unanimitat, decideixin que 
aquesta moció quedi sobre la taula. 
 
 
9è. PRECS I PREGUNTES. 
 
9.1. El senyor Feliu recorda que en el Ple de 9 de desembre de 2015 es va 
presentar una moció del carrer Jordi Pujol. La resposta de l’equip de govern va ser 
que ho preguntarien als veïns. Pregunta si s’ha fet. 
 
L’alcalde li respon que no s’ha fet. 
 
El senyor Feliu li respon que és una excusa molt pobre. Aquest carrer és perillós. 
Demanen que valorin aquesta proposta. 
 
El senyor alcalde li respon que ho faran quan puguin. 
 
9.2. La senyora Rubirola pregunta, en relació al Ple de març, quan van preguntar 
sobre la biomassa, van dir que els hi agradaria molt que es fes. Pregunta si s’ha 
tirat endavant 
 
Respon l’alcalde que sí, que s’ha entrat una proposta del Beenergi, els hi ha fet una 
memòria i estan esperant que els hi diguin si ha entrat. 
 
9.3. La senyora Rubirola pregunta el tema de la colònia de gats. En un Informa es 
demanava als veïns que no donessin menjar als gats. Ha parlat amb gent i 
veterinaris i, en lloc de fer-los passar gana, es pot fer una altra actuació consistent 
en campanyes d’esterilització de gats i la posen en un lloc apartat del poble. És una 
proposta que els hi fa la gent i ells també hi estan d’acord. És molt cruel i inhumà. 
 
El senyor alcalde li contesta que ells han recollit aquestes peticions a la inversa. 
 
La senyora Rubiola creu que aquesta campanya d’esterilització és molt favorable. 
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El senyor Domènech demana si li pot aclarir sobre el què ha dit la Protectora. 
 
La senyora Rubirola li contesta que hi ha Protectores que fan campanyes en que 
l’esterilització de gats la fan més econòmica. Si ho volen mirar, ella es posa a la 
seva disposició per ajudar-los. 
 
9.5. La senyora Rubirola explica que els veïns del camí de La Pera demanen que li 
digui que està desbordat d’herbes. 
 
L’alcalde li respon que ja ho faran. 
 
La senyora Rubirola diu que ala zona de la Fundició també les herbes estan molt 
altes. Sap que es farà perquè cada any ho fan. 
 
 
9.6. La senyora Rubiola diu que a l’últim Ple es va dir que es miraria de fe runa 
borsa de treball per si algun dia hi ha alguna mancança. 
 
L’alcalde li respon que no s’ha fet. 
 
La senyora Rubirola demana que aquesta borsa no quedi reduïda internament sinó 
que, previ consentiment de la cessió d’aquestes dades, els interessats puguin cedir 
aquestes dades a empreses privades que necessitin gent. 
 
La secretària li respon que s’ho mirarà. 
 
9.7. La senyora Rubirola recorda el tema de la gravadora. 
 
Respon el senyor alcalde que ho tenen en compte. 
 
 
Arribat aquest punt del ple, demana la paraula el senyor Pubill per dir que, en nom 
del seu grup i en seu meu propi, vol fer un petit reconeixement a la tasca de la fins 
ara regidora Èlia Borràs i diu: 

 
“Agrair-te Èlia els esforços i les hores dedicades a les entitats, als amics/es i a totes 
les persones en general que en algun moment han necessitat la teva ajuda en 
diferents àmbits, sigui des de la feina o com a veïna del municipi. 

 En arribar el primer que vas fer va ser fer-te membre de la Junta l'AMPA aportant la 
teva experiència, ja que venies d'una escola gran de Lleida.  

Des d'aleshores no vas parar teatre, Grup I'Il·lusió i aquests últims anys des del 
món municipal.  

Mai no has tingut un no per ningú si la finalitat era el bé del nostre municipi.  
 
Has sigut i seràs, vaguis on vaguis perquè això ja va en el teu ADN, ferma 
defensora de les entitats, del treball per tots a canvi de res.  
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Per tot això volem fer-te un senzill però sentit agraïment i desitjar-te molta sort en la 
nova etapa que comences.  

Fins aviat Èlia.” 

 
I, essent les 21.03 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 
 
 
 


