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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 1 
Data:  9 de març de 2016 
Hora:  20.03 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 
Sra. Èlia Borràs Farran 
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 
DESEMBRE DE 2015. 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents l’acta del Ple ordinari del dia 9 
de desembre de 2015. 
 
 
2n. DICTAMEN PROPOSANT RATIFICAR EL DECRET 17/16 DE 21 DE GENER, 
RELATIU A MODIFICAR EL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ. 
 
Intervé la senyora Borràs per pregunta si l’estudi de viabilitat econòmica d’aquesta 
caldera, si l’ha de fer les tècnics de l’Ajuntament o els de la Diputació. 
 



2 
 

Respon el senyor alcalde que el farà els tècnics de la Diputació. 
 
La senyora Borràs pregunta que, en cas que sigui vialbe, si s’hau`ra de redactar un 
projecte i si valdrà diners. 
 
Contesta el senyor alcalde que sí. Cal`ra fe run projecte i llavors es veurà si ens 
donen la subvenció i, si no, tot quedarà en un estudi de viabilitat. 
 
Seguidament es sotmet a ratificació el següent Decret: 
 
“Per acord del Ple de data 20 de setembre de 2014 es va aprovar la versió definitiva 
del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) del municipi de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí. 
 
En el moment de la redacció del document, el tancament de la pista poliesportiva no 
s’havia iniciat i no estava prevista la seva climatització. Actualment aquesta obra es 
troba en fase d’execució i, previ estudi de la seva viabilitat econòmica, aquest 
Consistori vol estudiar la possibilitat d’instal·lar-hi una caldera de biomassa que 
subministri, a la vegada,  el combustible a l’escola CEIP Sant Jordi, a la pista 
poliesportiva un cop tancada i al Centre Cívic de Bonmatí. 
 
D’altra banda, aquest Consistori també vol estudiar la possibilitat de substituir la 
caldera de l’edifici on hi ha ubicat l’Ajuntament i el Consultori Mèdic per una que 
contribueixi a l’estalvi energètic, sigui de biomassa, pelet, etc. 
 
Vist que aquestes actuacions pot ajudar a aconseguir més eficiència energètica en 
aquests edificis i ser una mesura més en les polítiques per mitigar el canvi climàtic, 
pal·liar els seus efectes adversos i complir amb els compromisos adquirits, es fa 
necessari de preveure aquestes dues accions dins el document del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
Vist que la celebració del Ple ordinari no tindrà lloc fins la segona setmana del mes 
de març i que el tancament de la pista poliesportiva es troba en fase d’execució, 
s’ha vist necessari l’aprovació d’aquesta modificació del PAES per decret d’alcaldia 
per tal que, al més aviat possible, pugui sol.licitar-se a  la Diputació de Girona el Pla 
de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables i per 
a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines, amb la finalitat 
de que elaborin un estudi de viabilitat econòmica d’aquestes dues accions, aquesta 
Alcaldia-Presidència, 
 

D I S P O S A 
 
1r. Modificar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de l’Ajuntament de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí, aprovat en la seva versió definitiva pel Ple del dia 20 de 
setembre de 2014, amb la finalitat d’introduir 2 noves accions: 
 

a) Instal·lació d’una caldera de biomassa per l’escola, el Centre Cívic de 
Bonmatí i la pista poliesportiva de Bonmatí. 
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b) Substitució de la caldera actual de l’edifici on hi ha l’Ajuntament i el 
dispensari a canvi d’una caldera que també contribueixi a un estalvi 
energètic. 
 

2n. Comunicar aquesta resolució a la Diputació de Girona – Àrea de Medi Ambient.  
 
3r. Ratificar aquest decret en el primer Ple que es celebri.” 
 
Els membres presents al Ple ratifiquen, per unanimitat el Decret 17/16. 
 
 
3.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
CORRESPONENT AL 4rt TRIMESTRE DE 2015. 
 
Intervé la senyora Borràs per pregunta sobre la factura d’Excavacions Castillo per 
import de 34.500 €. Són molt diners i pregunta quin tipus de reparació es va fer. 
 
El senyor alcalde explica que va ser en motiu dels aiguats de l’agost passat. ES van 
arreglar camins rurals, cunetes, parc públics, es va haver de restaurant el 
clavegueram de l’envelat, entre d’altres coses. 
 
La senyora Borràs també li pregunta sobre dues factures d’assegurances del futbol 
de data 17 de novembre de 2015. 
 
El senyor alcalde contesta que són les assegurances de les entitats del poble. Porta 
aquest mal nom. Són dues assegurances perquè aquest anys es va suplemetar 
amb 120 € més de cost per cobrir als voluntaris que participen en una entitat però 
que no formen part d’aquest entitat. 
 
Seguidament es dona compte d’aquest informe: 
 
 
INFORME 4r TRIMESTRE 2015 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. 
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En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir un valor 
negatiu, tant en les operacions 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 4T/2015 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 31,73 dies 130.803,91 € 6,08 dies 50.309,70 € 24,61 dies 
 
La disposició adicional 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 Administraciones Públicas facilitará a la comunidades 
autónomas y corporaciones locales modelos tipos de publicación”. 
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PUBLICACIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DURANT 
L’EXERCICI 2015 
 
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’emprenedor 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 3r trimestre 
de l’exercici 2015 ha estat el següent: 
 

Ràtio  Import  
Rati 

operacions Import   

  Obligacions pagaments pendents  pagaments 
Període 

Mitjà 
Entitat Pagades realitzats   pendents Pagament 

Ajuntament de            
Sant Julià del 
Llor i Bonmatí 31,73 dies 130.803,91 € 6,08 dies 50.309,70 € 24,61 dies 
 
A la vista de tot això es proposa donar compte al Ple de les dades anteriors. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats d’aquest informe. 
 
 
4. PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 DEL 
PRESSUPOST 2016 
 
 
“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. 
 
Vist que a l’article 2 del Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per tal 
de garantir l’estabilitat pressupostària i de Foment de la Competitivitat, on es 
regulava la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del 
personal del sector públic. 
 
Vista la Disposició Addicional 12ena de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre de 2015e on 
s’estableix la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012 del personal del sector públic i on s’estipula que el personal del 
sector públic percebrà la part proporcional corresponent a 91 dies de la paga 
extraordinària i pagues addicionals o equivalents del mes de desembre de 2012 i 
que s’havien suprimit. 
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Vist que l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va realitzar el 2012 una 
retenció de crèdit per l’import de les pagues que no es van fer efectives al personal 
de la corporació i en conseqüència l’import no abonat va quedar inclòs en el 
romanent de tresoreria per despeses generals de l’exercici 2012 i següents. 

 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí compleix els criteris i 
procediments establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits num. 02/16 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 
HABILITACIÓ / SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Consign. 
Actual Modificació   Consig.Definit 

  
1.9200.120010  RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI A2 16.649,06  1.471,62  18.120,68 

1.9200.120030  RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI C1 36.324,01  2.203,00  38.527,01 

1.9200.130000  RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL 89.787,70  2.972,31  92.760,01 

        

SUPLEMENTS I HABILITACIÓ CRÈDIT   6.646,93  

  

        

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES     6.646,93  

  

NOUS / MAJORS INGRESSOS     

  

    ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS     6.646,93     

TOTAL MAJORS INGRESSOS     6.646.93 

 
 
   
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.” 
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5. PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.3 DEL 
PRESSUPOST 2016 
 
Intervé el senyor alcalde per explicar que l’any passat es van oblidar de posar la 
subvenció de l’Anar-hi Anant en el pressupost. També és necessari subsitituir la 
màquina d’aire condicionat del Centre Cívic de Bonmatí ja que l’existent no donava 
per reparacions. També s’incrementa la partida d’inversions de  21.675 € però en 
realitat la Diputació ens atorgen 4.309,50 € més i per això la partida s¡incremnta en 
25.984,50 €. 
 
Seguidament es sotmet a votació 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 de per part 
del Fons de Cooperació Local per un import total de 25.984,50 euros i que aquests 
ingressos estan destinats única i exclusivament a la realització d’unes despeses i 
inversions concretes i determinades.  
 
Vist que el destí d’aquesta subvenció es preveu que sigui màquina aire condicionat 
pel Centre Cívic de Bonmatí i la resta per a millores de l’enllumenat municipal. 
 
Vist que s’ha d’incrementar l’aportació de la subvenció destinada a la marxa anar-hi 
anant, ja que l’any anterior no s’havia consignat aquesta despesa 
 
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. 03/16 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 

 
 SUPLEMENTS i HABILITACIÓ DE CRÈDITS  

  
Consign. 
Actual Modificació   Definitiu 

  

2 3340 62200 Màquina Aire Condicionat Centre Cívic 
 

0,00   15.024,57   15.024,57 

3 3410 48000 Subv. Marxa Anar-hi anant 
 

400,00   400,00   800,00 

      
      

SUPLEMENTS I HABILITACIÓ CRÈDIT       15.424,57     

  

BAIXES DESPESES   
Consign. 
Actual Modificació   Definitiu 

1 1650 62900 Millora enllumenat Públic  
 

21.675,00 
 

-7.827,90   13.847,10 

2 0110 30000 Interessos pòlissa crèdit/préstec pont  10.000,00  -3.287,17  6.712,83 

TOTAL BAIXA DESPESES       -11.115,07 
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TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES       4.309,50 

 
 
 
 
 
   

NOUS / MAJORS INGRESSOS     

  
Consign. 
Actual Modificació   Definitiu 

1 76104 Subvenció Diputació Fons Cooperació 21.675,00 4.309,50   25.984,50 

         

TOTAL MAJORS INGRESSOS       4.309,50 

  
TOTAL MODIFICACIÓ INGRESSOS       4.309,50 

  
 
   
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 VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFIACIÓ PUNTUAL 
NUM. 10 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 
 
Intervé el senyor alcalde per dir que espera que aquest sigui ja l’últim pas per tenir 
definitivament aprovada aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries del 
Planejament Urbanístic. 
 
La senyora Borràs pregunta si en l’espai del cementiri no es podria incloure el 
cementiri també. 
 
L’alcalde li contesta que no ja que el cementiri és privat, pertany al Bisbat de 
Girona. L’Ajuntament simplement en fa ús. 
 
La senyora Borràs pregunta sobre el dipòsit de Sant Julià del Llor. 
 
El senyor alcalde li respon que quedarà com equipament quan ara era simplement 
sòl rústic. 
 
La senyora Borràs pregunta si després s’haurà de comprar. 
 
El senyor alcalde li respon que sí. 
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Seguidament es sotmet a votació la següent proposta, previa abstenció de la 
senyora Ester Rubirola Taberner per tenir interès particular en el contingut 
d’aquesta proposta: 
 
“En data 23 d’octubre de 2015 el Ple va aprovar provisionalment la modificació 
puntual núm. 10 de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí, relativa a relativa a: 
 

- Ajustar la documentació de les Normes Subsidiàries a la realitat jurídica, pel 
que fa als límits del terme municipal; 
 

- Regularitzar la qualificació del sòl destinat a sistemes urbanístics en dos 
punts concrets del sòl no urbanitzable i tres trams del camí de La Pera. 

 
En data 15 de desembre de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va 
acordar aprovar definitivament aquesta modificació puntual de Normes Subsidiàries, 
supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació 
per part de l’Ajuntament d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient, que incorporés les prescripcions següents: 
 

a) Caldrà incorporar a la normativa la regulació dels nous sistemes 
proposats en sòl no urbanitzable, la qual haurà d’incloure les 
mesures relatives a la prevenció d’incendis forestals i a la integració 
paisatgística de les instal·lacions del servei tècnic del dipòsit d’aigua, 
així com les determinacions adequades a la proposta i al règim de sòl 
no urbanitzable dels àmbits afectats. 
 

b) S’haurà de completar el document en els aspectes següents: d’una 
banda amb la incorporació de l’avaluació econòmica i financera de 
les actuacions a desenvolupar, en la qual s’hauran d’incloure els 
processos d’obtenció dels sistemes que no siguin de titularitat 
municipal, si escau; i d’altre banda, amb la quantificació de les 
superfícies de tots els terrenys que passin a ser qualificats com a 
sistemes urbanístics. 

 
c) Caldrà corregir l’errada observada en el plànol “a” del planejament 

vigent d’Estructura general i orgànica del territori, incorporant el 
plànol imprès adequadament. 

 
D’acord amb les indicacions de l’esmentat acord de la Comissió d’Urbanisme de 
Girona, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí ha elaborat una “Text refós del 
projecte de modificació puntual núm. 10 de les Normes Subsidiàries del 
Planejament Urbanístic de Sant Julià del Llor i Bonmatí”, redactat per l’arquitecte 
municipal, senyor Jordi Fabrellas Surià, el qual incorpora les esmentades 
prescripcions. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 

ACORD 
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1r. Verificar el “Text refós del projecte de modificació puntual  núm. 10 de les 
Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic de Sant Julià del Llor i Bonmatí”, 
redactat per l’arquitecte senyor Jordi Fabrellas Surià, la qual incorpora les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 15 de 
desembre de 2015. 
 
2n. Trametre aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Girona, juntament amb la 
documentació administrativa que consta a l’expedient, per a la seva publicació al 
DOGC.” 
 
 
7è. PROPOSANT APROVAR LA  MASSA SALARIAL DEL PERSONAL 
LABORAL DE L’AJUNTAMENT PER L’EXERCICI 2016 
 
L’alcalde explica que es porta aquest punt a aprovació del Ple perquè així ho 
imposo una llei estatal. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:  
 
“ANTECEDENTS 
 
1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 67, de data 3 de març de 2016, es va 

ordenar la iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la 
massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 
corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informes per part de Secretaria-
Intervenció. 

 
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat 

inicialment pel Ple en acord de data 23 de novembre de 2015, el qual va 
esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions. 

 
3. En data 3 de març de 2016 s’ha emès l’informe de Secretaria. 
 
4. Per la Intervenció, en data 3 de març de 2016, s’ha acreditat que l’import 

d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a 
104.521,34 €, i que aquest import només ha experimentat l’increment de l’1% 
que disposa la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2016, considerat en 
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, 
obliga a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions 
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. 
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2. L’article 19, apartat quatre, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2016, disposa que la massa salarial del personal laboral, 
que s’incrementarà en el percentatge màxim previst a l’apartat 2 d’aquest article, 
està integrada per el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 
despeses d’acció social meritades per aquest personal en 2015, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació. 
 

3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva 
directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de 
les quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) 
LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per 
Decret Legislatiu 2(2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes 
Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16nà LBRL, introduïda 
per l’esmentada LRSL. 

 
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i 

al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 
d’aquest article 103.bis LBRL. 

 
D’acord amb l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el 
següent 

ACORD 
 
1r. Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2016, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2015 per 
aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat 
de 104.521,34€. 
 
2n. Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
 
8é. PUNTS D’URGÈNCIA 
 
En compliment del que estableix l’article 113.1 en relació a l’article 91.4 del R.O.F., 
el Sr. Alcalde-President pregunta si pot sotmetre a la consideració del Ple per raó 
d’urgència, uns punts no compresos dins l’ordre del dia i que no poden ésser tractat 
a l’apartat de precs i preguntes. 
 
El debat del punt d’urgència queda aprovat per unanimitat. 
 
 
8.1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 
35/16, DE 3 DE FEBRER DE 2016, PEL QUAL ES VA APROVAR LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015. 

 
Intervé el senyor alcalde per assenyalar que, en relació a la liquidació de l’exercici 
2015, vol destacar l’import del superàvit que, en aquest exercici 2015, va ser de 
655.661,66 €. 
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Seguidament es dóna compte al tots els membres del Ple del decret de liquidació 
del Pressupost 2015: 
 
“D’acord amb l’article 191.3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual  
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, correspon a 
l’alcalde aprovar la liquidació del Pressupost de Sant Julià del Llor i Bonmatí i dels 
seus Organismes Autònoms, previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i  articles 
90 i 93.2 del RD 500/90, de 20 d’abril. 
 
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons, 
 

D I S P O S O 
 
1r. Aprovar la liquidació del Pressupost General de Sant Julià del Llor i Bonmatí de 
l’exercici 2015, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 
 
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:  
 
Crèdits inicials ...................................................................................... 993.295,30 
Modificacions de crèdit ......................................................................... 510.390,71 
Crèdits definitius ................................................................................ 1.503.686,01 
Despeses compromeses ................................................................... 1.390.118,83 
Obligacions reconegudes .................................................................. 1.051.371,51 
Pagaments ordenats ............................................................................ 969.392,64 
Pagaments realitzats ............................................................................ 969.392,64 
 
 
1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 
Previsions inicials ................................................................................. 993.295,30 
Modificacions ....................................................................................... 510.390,71 
Previsions definitives ......................................................................... 1.503.686,01 
Drets reconeguts ............................................................................... 1.242.004,71 
Drets anul·lats ...................................................................................... 320.847,09 
Drets reconeguts nets ....................................................................... 1.221.108,34  
Drets recaptats ..................................................................................... 918.312,30  
 
 
1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
 
1.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 
de desembre 
 
+ Drets pendents de cobrament exercici corrent .................................. 302.796,04 
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats ................................ 526.151,73 
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___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................. 828.947,77 
 
+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent ........................... 81.978,87 
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats .................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................... 81.978,87 
 
1.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici 
 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ............................................. 1.127.291,60 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV ................................. 900.705,49 
___________________________________________________________ 
(a) Operacions corrents ........................................................................ 226.586,11 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ............................................... 93.816,74 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII .............................. ..-75.568,19 
___________________________________________________________ 
(b) Operacions de capital ………………………………………………………......... 
18.248,55 
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ……………………………....  
244.834,66 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII ............................................................... 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ................................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
2. ACTIUS FINANCERS .................................................................................. 0,00 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ................................................................. 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ……………………………………..    -
75.097,83 
___________________________________________________________ 
3. PASSIUS FINANCERS ..................................................................... -75.097,83 
 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) ............... 169.736,83 
 
 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
-  Desviacions positives de finançament ................................................. 50.671,52 
+ Desviacions negatives de finançament ................................................ 21.474,40 
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria per despeses generals............
 ............................................................................................................... 32.604,86 
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ............................ .173.144,57 
 
 
 
1.3.c) Romanent de tresoreria 
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1. FONS LÍQUIDS .......................................................................... ......454.731,52 
 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ........................................... 836.497,38 
 + Del pressupost d’ingressos exercici corrent .................................. 302.796,04 
 + Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ................................ 526.151,73 
 + D’operacions no pressupostàries ...................................................... 7.549,61 
 - Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva ................................. 0,00 
 
 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT .................................. 125.927,19 
 + Del pressupost de despeses exercici corrent .................................. 81.978,87 
 + Del pressupost de despeses exercicis tancats ......................................... 0,00 
 + D’operacions no pressupostàries .................................................... 43.948,32 
 - Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ................................ 0,00 
 
4. COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS APLICACIÓ..................     1.156,36 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) .............................. 1.164.145,35 
 
 - Drets de dificíl o impossible recaptació .......................................... 114.981,92 
 - Excés de finançament afectat ........................................................ 393.501,77 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ....655.661,66 
 
 
1.3.d) Romanents de crèdit 
 
 
Els romanents de crèdit totals són de 393.501,77€, el detall dels quals és el 
següent: 
 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 363.501,77 € 
 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 30.000,00€ 
 
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a 
despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al 
compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les 
excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és podran incorporar 
a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers: 
 
- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com 

transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de 
l’exercici. 

- Els crèdits que estiguin compromeses 
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9) 
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats 
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Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se 
de forma obligatòria. 
 
 
1.3.f) Compliment estabilitat pressupostària 
 
El pressupost general liquidat de l’exercici 2015 compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 
211.159,99 €. 
 
1.3.g) Compliment regla de la despesa 
 
El pressupost general liquidat de l’exercici 2015 compleix amb la regla de la 
despesa per import de 2.886,31 €, atès que el límit de la regla de la despesa 
establert a partir de la liquidació de l’exercici 2014 era de 791.053,14 €, quantitat 
que es pot incrementar en l’1,3% per tal d’establir el sostre per al 2015 resultant un 
import de 801.336,83€ i la despesa total computable de la liquidació de l’exercici 
2015 ha estat de 798.450,52 €. 
 
1.3.h) Anàlisi de l’objectiu del deute públic 
 
El pressupost general liquidat presenta un nivel de deute viu en termes consolidats 
del 27,38%. 
 
 
2.- ORGANISME AUTÒNOM  
 
L’Ajuntament no té cap organisme autònom. 
 
 
2n. Donar-ne compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se 
celebri”. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats d’aquest Decret. 
 
 
 
8.2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 
36/16, DE 3 DE FEBRER DE 2016, PEL QUAL ES VA APROVAR LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1, D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE 
CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2015. 
 
Intervé el senyor alcalde per explicar les tres partides que s’incorporen al 
Pressupost 2016 i que provenen de l’exercici 2015. 
 
La senyora Borràs pregunta is la furgoneta la compraran aquest any. 
 
Respon el senyor alcalde que la furgoneta es comprarà quan toqui. Per ara tenen la 
furgoneta actual. 
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La senyora Rubirola pregunta si la idea és que, mentre vagi tirant, es vagi utilitzant. 
 
El senyor alcalde creu que per dues persones tenir dos furgonetes, ho troba 
superflu. 
 
El senyor Pubill pregunta si l’actual furgoneta es va quedar sense aire. Pregunta si 
això també ho troba superflu. 
 
L’alcalde contesta que si volen, aquest debat el poden continuar en l’apartat de 
precs i preguntes. 
 
Seguidament es dona compte als membres del Ple d’aquest decret: 
 
“D’acord amb l’article 15 de les bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 
2016, correspon a l’Alcalde aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de 
crèdit, previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
Atès el que estableix l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els 
articles 47 i 48 del Reial Decret 500/1990. 

 
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons, 

D  I  S  P  O  S  O 
 
1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit MC 1/2015, d’incorporació de 
romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2015, per un import total de 
393.501,77 € (tres-cents noranta-tres mil cinc-cents un euros amb setanta-set 
cèntims), que es finançaran amb romanent líquid de tresoreria afectat per import de 
363.501,77 € i amb romanent de tresoreria per despeses generals per import de 
30.000,00 €, que s’incorporaran a l’estat de despeses del pressupost d’enguany, 
segons el detall següent: 
 

A) Despeses 
 
  Partida              Concepte                                                 Import 
1.3420.622030  Tancament pista Poliesportiva              338.501,77 € 
1.9260.624000  Furgoneta Brigada Municipal                  25.000,00 € 
1.1520.689000 Exec.subsidiària Rehab.Edif. St.Ramon  30.000,00 € 
                                                                                ---------------------- 
                                     Total modificació despeses    393.501,77 € 
 

B) Ingressos 
 

  Partida              Concepte                                                 Import 
  

    2. 87010      Romanent tresoreria ing. afectats             363.501,77 € 
    2. 87000      Romanent tresoreria desp. Generals    30.000,00 € 

                                                                    --------------------  
                                   Total modificació ingressos     393.501,77 € 
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9.e MOCIONS 
 
 
9.1. Moció conjunta del Grup Municipal Independent de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí i el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a la 
conca del Ter, a la recuperació del cabal ecològic i la reducció del 
transvasament. 

 
“Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 
2016-2021, de les conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que 
estableix la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) que afecta de Ple a l’estat ecològic del 
Delta de l’Ebre, espai d'alt valor estratègic en les migracions d'aus entre Europa i 
África, amb l’aprovació del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre 
aprovat pel govern espanyol, que té el rebuig de gran part de la societat catalana 
demostrat en la gran manifestació feta a Amposta el passat 7 de febrer. 
 
Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de la 
seva preservació i reivindicació,volem posar de manifest la necessitat com a país 
de protegir i defensar el patrimoni natural, i en especial del riu Ter, en relació al seu 
cabal, el seu estat ecològic i el seu reconeixement.  
 
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la 
defensa del cabal del Ter” que va aprovar el Ple d’aquesta Diputació el febrer de 
2008, el riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels embassaments i del 
constant transvasament d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba 
sovint en unes condicions ecològiques extremadament precàries al seu pas per les 
comarques gironines.  
 
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del 
territori català, especialment a les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha 
servit, com s’ha fet públic des del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per a 
contribuir al desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix estem 
en un punt, en part a causa de períodes de sequera cada cop més freqüents, i en 
part pel sistemàtic transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, en què 
des de les comarques gironines exigim un replantejament d’aquesta situació, amb 
el benentès que això ha de suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible 
del país. 
 
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla 
de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-
2021. En aquest Pla de Gestió es proposa, entre d’altres aspectes, un nou règim de 
cabals de manteniment que són un 40% inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de 
Cabals de Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de govern de 4 de juliol de 
2006. per d’aquesta manera poder augmentar la capacitat de transvasament i fer 
front a les obligacions de la privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat 
transvasant així 166 hm3/any del riu Ter cap a la regió metropolitana de Barcelona.  
 
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera 
suposa transvasar el 50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca 
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greus problemes al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal i com han posat de 
manifest les al·legacions presentades per diverses entitats al Pla, com el Consorci 
del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma Aigua és 
Vida. 
 
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir 
nivells de transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de 
les entitats i organitzacions a l’entorn del riu Ter varen provocar el compromís del 
Conseller de Medi Ambient i President de l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir 
paulatinament el cabal del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008), fins assolir a l’any 
2015 els 115 hm3 com a màxim. 
 
En el Pla defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es 
defineix el sistema de gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques 
separadament, de manera que no perdin entitat ni se’n puguin desdibuixar les 
dades per a cada conca, la conca del Ter i la conca del Llobregat, especialment 
quan es parla de recursos i d’abastament. Si no es defineixen com dues entitats 
separades, es dóna a entendre que hi ha una única conca: el “sistema Ter-
Llobregat”. 
 
En ple segle XXI i quan estem construint una nova República, hem de poder 
aconseguir evitar que sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter una 
llei franquista, vigent encara, tot i que també incomplerta sistemàticament, que no 
pas el que es preveu en el Pla de Gestió que es proposa des de l’ACA. 
 
Per tot això,  el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 

 
ACORD 

 
1. Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el 

riu Ter en el transvasament de la seva aigua 
 

2. Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci 
del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la plataforma Aigua 
és Vida de Girona al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que les reculli totes en 
la redacció definitiva d’aquest Pla. 
 

3. Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigües del Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les entitats 
que treballen per a la gestió sostenible i la protecció de los recursos hídrics 
del nostre país i oferir suport als actes que s'organitzin per difondre la seva 
tasca. 

 
4. Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses 

d’aigua (superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu 
deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic, 
per a preservar-ne el llegat per a les generacions futures.  
 

5. Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 
2008 signada pel govern de la Generalitat de Catalunya. 
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6. Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la 

gestió de totes les masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a 
Catalunya i a Europa. L’aigua és un bé públic i com a tal, la seva planificació 
i gestió ha d’estar regida per l’interès públic. No pot estar en mans 
d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig. 

 
7. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a 

l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al 
Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter i a la 
Plataforma Aigua és Vida de Girona. 

 
 

 
9.2. Moció del Grup Municipal Independent de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
declarant Sant Julià del Llor i Bonmatí municipi insubmís i oposat als Tractats 
de lliure comerç TTIP, TISA i ZETA. 
 
 
La senyora Borràs pregunta si estan aprovats aquest Tractats. 
 
Contesta el senyor Domènech que no però, si tot segueix així, sí. 
 
La senyora Borràs diu que el seu grup s’abstindrà en la votació perquè aquests 
Tractats no estan aprovats. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent moció: 
 
“Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió ( TTIP per les seves sigles en anglès), va molt 
més enllà del comerç ja que tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes 
de la nostra vida quotidiana. Especialment, en la salut, l’alimentació, el treball, la 
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de 
privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les 
institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, 
assaltant, per tant, els drets de la ciutadania. 
 
 Atesa la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del TTIP, 
que és una vulneració del dret dels ciutadans a saber el que s’està negociant en el 
seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la Unió Europea va donar a la 
Comissió encara està classificat com a document secret. Fins i tot als membres del 
Parlament Europeu que exerceix un paper important en les relacions comercials 
d’Europa, ja que pot vetar els acords comercials, (com va fer amb l’Acord Comercial 
Antifalsificacions, ACTA), només se’ls permet l’accés limitat als textos de 
negociació. 
 
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de 
controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir els 
tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals 
internacionals d’arbitratge. Es tracta d’un privilegi per a les empreses més 
poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia 
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desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d’arbitratge conclou que les 
polítiques decidides democràticament podrien   reduir els guanys projectats d’un 
inversor, aquest mecanisme   podria obligar a un govern a pagar milers de milions 
en danys i  perjudicis. 
 
Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de 
salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres 
acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a 
Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre 
l’energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política 
energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d’hospitals. Exemples que 
demostren que es tracta de pseudo tribunals formats per defensors dels interessos 
de les empreses que les avant posen a les lleis i a la pròpia democràcia. 
 
Atès que el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia 
varietat de sectors es veuria encara més afectat per l’establiment d’un Consell de 
Cooperació Regulatòria entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix 
aquest organisme és simple: abans d’elaborar la nova legislació ( en alguna de les 
matèries afectades pel TTIP com medi ambient, consum, drets laborals, polítiques 
agrícoles, etc...) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de 
representants d’empreses tindrà la possibilitat d’”analitzar” prèviament possibles 
impactes d’aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies 
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços 
legislatius, fins i tot abans que s’engeguin. 
 
Atès que els EUA no han ratificat sis de les vuit normes fonamentals del treball de 
l’Organització Internacional del Treball (OIT) inclosa la Convenció sobre la llibertat 
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L’agenda de negociació del TTIP mostra 
que no hi ha cap ambició d’avançar cap a una major protecció dels drets laborals. 
 
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de 
l’aplicació de conceptes com el “ reconeixement mutu” dels estàndars i altres 
estratègies, que poden tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense 
canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del “ reconeixement 
mutu”, les empreses multinacionals podrien utilitzar les seves empreses 
subsidiàries en l’altre continent per aprofitar els avantatges   de les diferències en la 
regulació. A la pràctica, s’anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es 
fomentaria un dúmping desregulador sense precedents. 
 
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees 
establertes per als serveis d’interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització 
dels serveis d’aigua o limitaria fortament les opcions per a l’adjudicació de les 
licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac 
inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la 
protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa dels 
béns públics. 
 
 Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui 
un pilar de la identitat europea. No obstant, el fet que no s’inclogui l’excepció 
cultural en els esborranys del TTIP podria perjudicar seriosament a la indústria del 
cinema i a la cultura en general. 



21 
 

 
Ateses les negociacions comercials recentment acabades del Tractat de Lliure 
Comerç Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la cursa mundial d’acords 
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força 
impulsora des de l’any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa 
manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un 
club exclusiu amb la UE. A mig termini, això podria afeblir la posició de la UE al 
món. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent els països 
més febles   i més pobres a normes en les quals no han tingut cap manera d’influir, 
amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema 
de comerç global   per afrontar millor els desafiaments globals comuns, 
especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. 
 
Atès que la signatura d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta 
del darrera que afectaria directament a matèries tan sensibles com la salut, el medi 
ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta l’Administració local, 
amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les 
institucions públiques. 
 
Per tot això, el Ple aprova, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 3 abstencions 
de CIU, el següent 

ACORD 
 
PRIMER: Instar al Consell Comarcal de la Selva i a la Generalitat de Catalunya 
perquè facin una declaració de rebuig a l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió 
entre la Unió Europea i els Estats Units. 
 
SEGON: Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la 
Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text d’ l’Acord Transatlàntic de 
Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. 
 
TERCER: Instar al Govern de l’Estat   a enviar als grups parlamentaris els diferents 
esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el 
contingut de l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió i l’estat de les negociacions. 
 
QUART:   Traslladar aquests acords al Consell Comarcal de la Selva, al Govern de 
Generalitat, al Ministeri d’Afers Exteriors, i als grups parlamentaris del Congrés i el 
Senat de l’Estat espanyol i del Parlament Europeu, a la Defensora del Poble 
Europea i a la Comissió Europea. 
 
CINQUÈ:  Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots els 
nivells, comptant amb les organitzacions sindicals, professionals i amb els ciutadans 
i ciutadanes. 

 
 

 
9.3. Moció del Grup Municipal Independent de Sant Julià del Llor i Bonmatí de 
suport a la Plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i de rebuig a el Pla 
Hidrològic de la Conca de l’ Ebre  
 
“El 25 de juny de 2015, la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre  
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CSTE) aprovava, amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta 
de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; 
per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis 
presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; 
per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit de 
9.907 hm3/anuals. A més, s’incorpora una proposta de cabal mínim 
d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. 
Aquesta proposta de cabals ambientals va ser assumida per la Generalitat de 
Catalunya i l’ha presentada en forma d’al·legacions perquè s’inclogui en la revisió 
del Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre. 
 
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que 
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre 
els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou 
comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el 
País Valencià). El cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 
hm3/anuals (sense diferenciar anys secs o humits). Així que, en cas que 
s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel 
govern de José María Aznar al Plan Hidrológico Nacional (PHN). 
 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les 
al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar 
per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per 
a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats 
econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen. 
 
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i 
oferir suport als actes que s'organitzin al municipi i a les Terres de l'Ebre. 
 
2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de 
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí al Pla hidrològic de la Demarcació 
Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol. 
 
3. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les conclusions i propostes de cabals 
ecològics per al riu Ebre i el Delta fetes per la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre (CSTE). 
 
4. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així 
com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i 
altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els 
cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre. 
 
5. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, 
Aus i Hàbitats. 
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6. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que 
no pot estar en mans d’interessos privats. 
 
7. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre.” 
 
 
 
9.4. Moció del Grup Municipal Independent de Sant Julià del Llor i Bonmatí per 
declarar Felip VI persona non grata a Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 
“Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d’Espanya, 
representa la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici 
del dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament 
allunyats de la igualtat entre ciutadans. 
 
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència 
pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Atesa el posicionament no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític 
que viu Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat 
institucional que sí que han adoptat altres monarquies com la britànica en el 
conflicte entre Escòcia i el Regne Unit. 
 
EL Ple  aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre 
representant de la monarquia espanyola en tant que representant d’un Estat que 
impedeixi el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
Segon.- Evitar participar com a Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí en 
qualsevol acció que suposi un reconeixement de la figura de Felip VI o de la 
monarquia espanyola. 
 
Tercer.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial i al 
Parlament de Catalunya. “ 
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9.5. Moció del Grup Municipal Independent de Sant Julià del Llor i Bonmatí per 
declarar Sant Julià del Llor i Bonmatí ciutat lliure de circs amb animals  
 
“Atès els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers 
dotats de  sensibilitat, no només física sinó també psíquica.  
 
Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser 
respectats, no han de  ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o 
espectacles violents ni han de ser  
subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causar-los 
estats  d’ansietat o de por.  
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
psicopatològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests 
solen viure en  condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies 
en remolcs de camions on  no poden gaudir d'un enriquiment espaial, estructural, 
alimentari ni social de qualitat.  
 
Atès que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges 
que, encara  que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el 
procés d’aprenentatge de  comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a 
través de la violència.  
 
Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un 
benefici per a  la conservació de les espècies.  
 
Atès que les administracions locals també han de afavorir i potenciar les conductes 
cíviques i  de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.  
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers  amb els que compartim el planeta Terra.  
 
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació medi-
ambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, 
resultant fins i tot antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests 
espectacles.  
 
Atès que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el 
món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris.  
 
Atès que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a 
la salut pública per la possible transmissió de malalties ATÈS que alguns animals 
salvatges poden ser molt perillosos i existeixen casos d’animals que han escapat de 
les instal·lacions d’un circ i han causat greus danys materials i personals, a més de 
perillar la vida del propi animal.  
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 

 
ACORD 
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PRIMER.-Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar 
patiment als animals, ja siguin domèstics, de companyia o salvatges.  
 
SEGON.-Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals 
salvatges en circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre 
municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o 
posseïdores d’aquests animals.  
 
TERCER.-No permetre la instal·lació a Sant Julià del Llor i Bonmatí de circs amb 
animals salvatges, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de 
garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades.  
 
QUART.-Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a la Fondation 
Franz Weber, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de 
la Generalitat. 
 

 
 

9.6. Moció del Grup Municipal de Convergència i Unió de millora de circulació 
viària i de seguretat ciutadana 
 
Intervé el senyor alcalde comunicant que el seu grup votarà que no aquesta moció 
perquè primer volen consultar als veïns afectat per veure què en pensen d’aquesta 
moció. 
 
Demana la paraula la senyora Borràs per dir que al carrer Lluís Companys no es va 
pregunta als veïns quan es van posar els senyals de canvi d’aparcament cada 
quinze dies. 
 
Contesta el senyor alcalde que va ser una millora. 
 
La senyora Borràs contesta que això també és una millora. Ara s’ha sobrecarregat 
amb la vinguda de més gent. 
 
El senyor alcalde els hi diu que la moció no els hi desagrada. És un no tranquil. 
 
Intervé el senyor Pubill per dir que estan aparcant a les dues bandes. Hi ha una 
furgoneta. Això que diu l’alalde que de ho comentaran amb els veïns fa milt que ho 
sent. Hi ha veïns que diuen que això que diu és d’abans de les eleccions.  Fa quasi 
5 anys d’això. L’objecte d’aquest moció és posar pressa a l’equip de govern. Ell més 
d’un cop ha hagut de frenar. 
 
L’alcalde li diu que ell mateix també ha hagut d’anar marxa endarrera en alguna 
ocasió. 
 
El senyor Pubill diu que l’espera desespera. Creu que pot demanar l’opinió però 
està claríssim que si un carrer és de baixada, l’altre ha de ser de pujada. 
 
La senyora Borràs diu que un dia passarà una desgracia. Diu que hi ha una 
persona que té una furgoneta immensa que ho col.lapsa tot. No pot ser que per una 
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cosa es trobin un paperet a la bústia de que s’aparcarà a cada costat cada 15 dies i 
per aquest cas no. 
 
El senyor Pubill pregunta si acceptarien que la gent digués que volen aparcar a les 
dues bandes. 
 
L’alcalde li contesta que no. 
 
El senyor Pubill li pregunta, doncs, per què cal preguntar. 
 
El senyor alcalde li diu que això no passarà. 
 
El senyor Pubill li respon que està passant. 
 
El senyor alcalde li respon docns que no pot. Potser estan aparcant a casa seva. 
 
Contesta el senyor Pubill que si la gent diu que no toquin res, pregunta si l’equip de 
govern farà alguna cosa. 
 
Respon el senyor alcalde que es poden posar bandes reductores, etc. 
 
El senyor Feliu li pregunta i quan es faria això. 
 
Contesta el senyor alcalde que quan es pugui. 
 
El senyor Feliu li diu que és un tema de seguretat. 
 
Respon el senyor alcalde que sí, que ho sap, però s’ha de preguntar a la gent. 
 
S’obre un petit debat entre els assistents sobre els terminis en què s’ha de fer 
aquesta consulta als veïns. 
 
El senyor Pubill diu que, de la manera que parlen, sembla que hi estan treballant i 
no ho creu perquè fa més de 5 anys. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent moció: 
 
“El carrer Jordi Pujol de la nostra vila és un carrer de doble sentit on és impossible 
creuar dos cotxes circulant en direcció contraria a causa de l’estretor de la via. 
Amés està permès aparcar en tots dos costats del carrer la qual cosa dificulta 
encara més la circulació. 
 
Si tenim en compte que el disseny del carrer té un revolt pronunciat que 
impossibilita la correcta visualització, ens trobem davant un greu perill de seguretat. 
Cal tenir en consideració que aquest carrer encara ha de rebre més veïns que 
viuran en les cases noves que s’estan acabant d’arreglar. 
 
Aquestes circumstàncies fan que la circulació en aquest carrer, ja de per si 
complicada, hagi incrementat el perill tant per vianants com per conductors. 
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Es per tot això, el Ple, per 5 vots en contra del Grup Independent i 4 vots a favor del 
Grup de Convergència i Unió, DENEGUEN la següent moció:  
 

1. No dilatar ni executar els temes de serguretat ciutadana i/o viària. 
2. Senyalitzar el carrer Jordi Pujol com a via d’un sol sentit. 
3. Executar l’acord en un termini màxim de tres mesos. 

 
La gran finalitat d’aquesta proposta és evitar que, una vegada més, la seguretat 
ciutadà i viària quedi arraconada i sense reconeixement i la importància que haurà 
de tenir. 
 
Hauria d’esdevenir part important i inevitable de les responsabilitats de les nostres 
administracions públiques i formar part dels objectius de govern sense més 
dilacions ni excuses. 
 
Cal recordar que l’actual alcade ja ha proposat aquesta millora al llarg dels últims 
quatre anys i mig.” 
 
Amb aquest resultat en la votació, aquesta moció NO queda aprovada. 
 
 
 
 
10è. PRECS I PREGUNTES. 
 
10.1. La senyora Borràs pregunta si poden explicar com estan les obres del 
pavelló. Pregunta si estan dins el termini. Si la caldera de viomassa és viable, 
pregunta si s’haurà de tornar a aixecar el terra, passar, fils, etc. 
 
Respon el senyor alcalde que en el projecte del pavelló no està prevista la caldera 
de biomassa. Els hi agradaria posar una central de biomassa pel conjunt de la zona 
esportiva, de l’escola i en Centre Cívic de Bonmatí. 
 
La senyora Borràs pregunta com estan amb els terminis. 
 
Respon el senyor alcalde que el termini és fins a final d’any. 
 
La senyora Borràs recorda que hi havia un termini més curt. 
 
Li contesta el senyor alcalde que el de la Diputació no el cubriran tot. El President 
de la Diputació els hi va dir que sí però llavors Intervenció de la Diputació va dir que 
no. Però sí que els hi pagaran una part. 
 
La senyora Borràs pregunta si es va preveure això en el moment de demanar 
l’assegurança al contractista. 
 
L’alcalde li demana a l’assistència a la senyora secretària. 
 
La secretària respon que l’assegurança del contractista no creu que prevegi aquest 
risc però sí que es va preveure en el plec de clàusules administratives particulars ja 
que es van fixar unes penalitzacions. 
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10.2. El senyor Pubill pregunta si el personal de l’Ajuntament està sota 
mínims. 
 
Respon el senyor alcalde que s’està fent el procés selectiu. 
 
El senyor Pubill diu que això és en relació a la plaça de serveis econòmics però no 
a la de recepció. 
 
El senyor alcalde diu que estan fent una borsa de treball. La mancança ha estat per 
falta d’una borsa de treball. 
 
El senyor Pubill li contesta si mentrestant la gent està treballant com pot. 
 
El senyor alcalde li respon que no. 
 
El senyor Pubill li pregunta si té previst de gratificar-ho. 
 
El senyor alcalde li respon que no. 
 
El senyor Pubill pregunta a la secretària si es pot fer de gratificar al personal. 
 
La senyora secretària contesta que no és poden incrementar els sous per sobre 
dels límits legals peró sí que es pot retribuir puntualment per un major esforç que 
s’hagi hagut de fer. 
 
El senyor Pubill diu que, per tant, es pot retribuir doncs. Ell veu a la gent molt 
estressada, s’estan cometen error sense importànica però ell va a l’Ajuntament i 
veu cues immenses només ateses per una sola persona. I ara ho vol lligar amb la 
furgoneta, que tampoc es considera important.  Li pregunta si no té pensat retribuir 
tot això. 
 
El senyor alcalde li contesta que si algú ha fet hores extres, se li ha compensat 
sempre. I un dia pot ser per un i un altre dia per un altres. 
 
El senyor Pubill creu que agrair verbalment és molt fàcil davant d’un Ple i a més, 
cas que tingui la possibilitat de donar-los els diners, els hi donaria. 
 
 
10.3. Pren la paraula el senyor Feliu per pregunta en relació a la reunió amb 
l’Associació de Joves i amb el futbol. 
 
Respon el senyor Domènech que totalment lligat no està però en principi la festa 
jove serà divendres i dissabte. Ja s’han posat en contacte amb l’Associació de 
festes per no solapar els programes. Es faria a la Plaça dels Pins. 
 
El senyor Feliu pregunta si això s’ha preguntat als veïns. Diu que a ell no li agrada 
aquest lloc perquè té mainada petita. 
 
El senyor Domènech li contesta que no es preguntarà als veïns. 
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El senyor Pubill diu que a ell, les activitats a l’envelat, li afecten molt. 
 
El senyor alcalde diu que hi està d’acord però són dos dies a l’any. 
 
El senyor Feliu pregunta el futbol, al final, quin paper faran. 
 
El senyor Domènech contesta que no s’ha concretat. 
 
El senyor Feliu sap que l’endemà es van reunir amb la Comissió de Festes. 
Pregunta si li pot explicar com va anar. 
 
Contesta el senyor Domènech que van fer col.laboració conjunta. Faran un 
programa conjunt i un altre a part. Es recuperarà el teatre. Ell mateix els hi va donar 
el contacte. 
 
10.4. La senyora Rubirola vol recordar que hem de comprar la gravada del Ple. 
 
Respon el senyor alcalde que es farà, això ha sigut errada d’ell. 
 
I, essent les 20.50 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 
 
 
 


