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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 2 
Data: 21 d‟abril de 2010 
Hora:  19.00 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde, 
Sr. Joan Grabulosa i Vidal 
 
Regidors 
Sr. Julià Gifre i Serarols 
Sr. Pere Rodríguez i Ripollès 
Sr. Francesc Caparrós Fernández 
Sra. Anna Mª Masachs i Coll 
Sr. Josep Pujolras i Rigall 
Sra. Maria Rosa Velasco i Guix 
Sr. Antoni Badia Ortega 
 
Ha excusat la seva assistència el Sr. Josep Amadeu Saéz Lladó 
 
Secretària  
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L‟Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la 
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent: 
 
 
 
1r. PROPOSANT RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 106/10 DE 6 D’ABRIL 
RELATIU A PRORROGAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I ELS AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL 
LLOR I BONMATÍ, OSOR I LA CELLERA DE TER PER A LA CREACIÓ I GESTIÓ 
DEL PROJECTE DE TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT PEL 2010-2011. 

 
 
“Dins el Pla Comarcal de Joventut de la Selva, aprovat pel Ple del Consell Comarcal 
de la Selva, hi figura el projecte de tècnics compartits. 
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Els objectius d‟aquest projecte són els de potenciar el desenvolupament de polítiques 
de joventut als municipis de la Selva, apropar als joves dels municipis els serveis 
adreçats a ells i fer-los-en tant protagonistes com sigui possible, potenciar també que 
els joves aprofitin d‟una manera òptima els serveis que s‟ofereixen des del Àrea de 
Joventut del Consell Comarcal de la Selva i anar definint línies d‟actuació en matèria 
de Joventut d‟àmbit supramunicipal, sense que siguin excloent ni interfereixin amb les 
d‟àmbit municipal 
 
L‟Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí i  el Consell Comarcal de la Selva 
comparteixen aquests objectius i consideren que la millor manera per aconseguir-los 
és per mitjà de la contractació d‟un tècnic amb dedicació exclusiva a Joventut, 
compartit entre els municipis que participen en aquest projecte i integrar-lo a la plantilla 
del Consell Comarcal de la Selva. 
 
L'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Osor, La Cellera de Ter i el Consell 
Comarcal de la Selva van signar un conveni de col·laboració per  a la concreció i 
gestió del projecte de tècnics compartits de joventut en data 12 de gener de 2009. 
 
El desplegament d‟aquest projecte ha demostrat que aquesta és una de les millors 
eines per plantejar i desenvolupar polítiques de joventut, on la figura del tècnic 
compartit realitzar una interlocució constant entre joves i l‟Ajuntament. Una d‟aquestes 
mostres és  que durant aquest període s‟ha incrementat les subvencions rebudes, els 
projectes i el nombre d‟associacions juvenils del municipi. El resultat que està adoptant 
és molt positiu i els beneficis obtinguts estan transformant l‟escena del municipi. 
 
Actualment s‟ha tancat un cicle de 2 anys (2008-2009) però els objectius del projecte 
són encara vigents. 
 
Per aquest motiu i d‟acord amb la clàusula setena del conveni de col·laboració 
esmentat, es proposa prorroga la seva vigència fina el dia 31 de desembre de 2011, 
mantenint íntegres els pactes i acords. L‟aportació econòmica de l‟Ajuntament no es 
modifica i només pateix l‟increment salarial previst, i es fixa en X €. El finançament 
d‟aquest import ve donat per subvencions de la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat, de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal de La Selva. 
L‟Ajuntament aporta 53,35 euros de fons propis. 
 
D‟acord amb aquestes consideracions, aquesta Alcaldia-Presidència, 
 

D I S P O S A 
 
“1r. Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de La Selva i els 
ajuntaments de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Osor i La Cellera de Ter per  a la 
concreció i gestió del projecte de tècnics compartits de joventut signat en data 12 de 
gener de 2009, fins el dia 31 de desembre de 2011. 
 
2n. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de La Selva. 
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3r. Ratificar aquesta resolució en el primer Ple que es celebri.” 
 

Tots els membres del Ple ratifiquen aquest decret. 
 
 
2. DICTAMEN PROPOSANT ESCOLLIR AL JUTGE DE PAU TITULAR I EL JUTGE 
DE PAU SUBSTITUT. 
 
Vist que en data 8 de febrer de 2010 es va iniciar l‟expedient d‟elecció de jutge/essa de 
Pau titular i substitut/a, atès que en data 8 de maig de 2010 finalitza el termini de 
quatre anys pel qual van ser nomenats l‟actual jutge de pau titular i el substitut de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí. 
 
Vist que es va publicar l‟edicte en el Butlletí Oficial de la Província número 41 de 2 de 
març de 2010 i ha estat exposat als taulers d‟anuncis municipals, del Jutjat de Pau de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
Vist que durant el període d‟exposició pública van manifestar el seu interès en ocupar 
la  plaça vacant de jutge de Pau i Substitut les següents persones: 
 

- Sr. X X X , DNI  X 
- Sra. X. X X,  DNI X 

 
Vist el que disposa l‟article 4,5,6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges 
de Pau, el Ple aprova, per unanimitat dels seus membres presents, el següent acord: 
 
“1r. Elegir com a Jutge de Pau titular de Sant Julià del Llor i Bonmatí al senyor X. X, 
amb domicili a X, al X, i DNI número  X. 
 
2n. Elegir com a Jutge de Pau substitut de Sant Julià del Llor i Bonmatí a la Sra. X. X, 
amb domicili a X, al carrer X, i DNI X. 
 
3r. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els 
corresponents nomenaments. 
 
4t. Comunicar aquest acord al Deganat de Santa Coloma de Farners i a la Secretaria 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
5e. Notificar aquest acord al Sr. X i a la Sra. X”. 
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3r. DICTAMEN PROPOSANT  L’APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A 
LLARG TERMINI D’IMPORT  X € PER AL FINANÇAMENT D’ INVERSIONS DE 
L’EXERCICI 2010 

 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Departament d‟Hisenda s‟ha tramitat la concertació de préstec per X amb 

l‟entitat Caixa de Girona 

2. L‟aplicació  X  „Prést inversions a concertar‟ de l‟estat d‟ingressos del pressupost 
general per 2010, definitivament aprovat en data 16 d‟abril de 2010 preveu la 
concertació d‟operacions de crèdit per import màxim de X €.  

3. De totes les ofertes presentades, la més favorable és la presentada per l‟entitat 
Caixa de Girona 

4. Analitzades les necessitats de finançament de l‟Ajuntament  l‟import de préstec que 
cal formalitzar definitivament és de X €, amb les condicions de l‟operació que es 
detallen tot seguit  

 

Import X € 

Finalitat Finançament de diversos projectes d‟inversió 

Entitat Financera Caixa de Girona 

Tipus d‟interès X 

Arrodoniments - 

Termini d‟amortització X 

Període de Carència  X 

Període d‟amortització X 

Tipus d‟amortització X 

Comissió d‟Obertura X 

Comissions Exempt 

  

 
5. La secretaria – interventora ha informat aquesta operació. 

 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1.- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
2.- Ordre del Departament d‟Economia i Finances de 28 de juny de 1999.  
3.- Bases d‟execució del pressupost de l‟Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.  
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D‟acord amb allò exposat, a la vista de la documentació que consta a l‟expedient, el 
Ple aprova, per unanimitat dels seus membres presents, el següent acord: 
 
1. Primer- Concertar una operació de crèdit a llarg termini segons les condicions que 

segueixen, acceptant de forma expressa l‟import i la minuta corresponent:  

Import X 

Finalitat Finançament de diversos projectes d‟inversió 

Entitat Financera Caixa de Girona 

Tipus d‟interès X 

Arrodoniments - 

Termini d‟amortització X 

Període de Carència  X 

Període d‟amortització X anys 

Tipus d‟amortització X 

Comissió d‟Obertura X 

Comissions Exempt 

 
2. Autoritzar l‟Alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a 

l‟efectivitat dels anteriors acords i disposar, juntament amb la secretària – 
interventora i la tresorera, dels imports referits. 

3. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera (Departament 
d‟Economia i Finances) de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
4t. DICTAMEN PROPOSANT ESTIMAR LES AL.LEGACIONS DE LA SENYORA X, 
ADJUDICATÀRIA DE LA GESTIÓ DEL BAR DEL CENTRE CÍVIC DE BONMATÍ, EN 
RELACIÓ AMB LA LIQUIDACIÓ FINAL DEL CONTRACTE. 
 
Demana la paraula el senyor Pujolràs per assenyalar que, si s‟aprova aquest acord,  
les arques municipals deixaran d‟ingressar X € i, en realitat, qui és el responsable és 
qui ha invertit en el negoci. Això no és just. Això és un precedent que es crea. Per 
quina raó se li ha deduït aquest import. 
 
Respon el senyor alcalde que la senyora X va presentar justificants que acreditaven 
que estava perdent diners amb l‟explotació del bar i, com que l‟article 18 del plec de 
clàusules preveia la possibilitat d‟indemnitzar a l‟explotadora del bar en cas que hi 
hagués un desequilibri econòmic en la prestació, això s‟ha fet. 
 
Intervé el senyor Badia per matisar que l‟Ajuntament té la facultat però no l‟obligació. 
 
El senyor Caparrós  assenyala que l‟Ajuntament deixarà d‟ingressar un dines però no 
ha de pagar. ÉS el cànon de la concessió però no perjudica a l‟Ajuntament. 
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El senyor Pujolràs li respon que no hi està d‟acord. Aquests X € els haurà de tornar 
l‟Ajuntament. 
 
Intervé el senyor Rodríguez per assenyalar que l‟Ajuntament havia de tornar a la 
senyora X X €  ja que se li descomptaven X €/anys en relació a l‟aportació inicial de X€ 
que ella havia fet. Però descomptant tot el que ella deu a l‟Ajuntament, resultaven uns 
X € a favor de la senyora X. Un cop presentades les al·legacions ha quedat en X €. A 
tots els hi sap greu però tothom sap com anava aquell negoci, la gent que anava allà 
gastava llum, calefacció, despeses que havia d‟assumir la senyora X, i no consumien 
res. 
 
Contesta el senyor Pujolràs que hi està d‟acord però no troba correcte que es perdoni 
aquest cànon perquè creu que ella havia d‟assumir aquest risc. 
 
Respon el senyor Rodríguez que tothom hagués volgut que això anés bé però hi ha 
perdut molts de diners i l‟Ajuntament també ha tingut en compte que totes les 
despeses que ha assumit la senyora X les hagués hagut d‟assumir l‟Ajuntament. 
 
Contesta el senyor Pujolràs que, si ell hagués estat governant, això no passaria. 
L‟arrendament que va posar l‟Ajuntament era un cànon perfectament normal en la 
seva quantia. 
 
Demana la paraula el senyor Caparrós per manifestar que, potser sí que està mal fet 
però aquesta noia s‟ha arruïnat i, quan algú s‟ofega i treu el nas, sap molt de greu 
tornar-la a enfonsar. 
 
Intervé la senyora Velasco per dir que només vol demanar que el bar no es tanqui. 
 
Li respon el senyor alcalde que no es tancarà de cap manera. 
 
 
Seguidament els membres del Ple procedeixen a la votació del següent dictamen: 
 

 
“ANTECEDENTS 
 
En data 10 de març de 2010 el Ple va atorgar  a la senyora X, adjudicatària de la 
gestió del bar del Centre Cívic de Bonmatí un termini d‟audiència de 10 dies per tal de 
que manifestés el que consideri convenient en relació a l‟extinció i efectes del 
contracte per la gestió del bar del Centre Cívic de Bonmatí, sol·licitat per part de la 
pròpia interessada. 
 
En el mateix acord es va aprovar una liquidació a favor de la senyora X de X euros al 
seu favor, calculats fins el dia 1 de febrer de 2010. 
 
En data 12 d‟abril de 2010 la interessada ha presentat una al·legació a l‟Ajuntament 
manifestant que demana que li sigui condonat el deute referent al cànon per un import 
de X euros, ja que manifesta que l‟activitat, des de l‟inici, ha estat deficitària, no 
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obtenint ingressos suficients per fer front a aquesta despesa. Per acreditar aquest 
extrem, la que subscriu aporta model X, a on s‟observa els pocs ingressos obtinguts. 
 
També aporta per acreditar el fet a que fa referència, el model X de l‟exercici 2009, a 
on s‟hi reflexen tots els ingressos i les despeses de l‟exercici.  
 
De la mateixa manera, i seguint  les lleis d‟amortització que s‟han de practicar sobre 
els X aportats per la interessada en el moment de la signatura del contracte, s‟ha de 
descomptar un 10% sobre la base imposable de la factura del cànon inicial, el que 
suposa un import d‟amortització de X euros. 
 
Vist que ha quedat acreditat l‟existència d‟un desequilibri econòmic durant la gestió del 
bar del Centre Cívic de Bonmatí, per circumstàncies sobrevingudes i imprevistes, de 
les que no té culpa ni responsabilitat el concessionari, que han determinat la ruptura 
de la economia de la concessió. 
 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Clàusula 18, apartat b) del plec de clàusules administratives particulars. 
 
D‟acord amb aquestes consideracions, el Ple aprovar, per 7 vots a favor (5 CIU + 2 GI) 
i 1 vot en contra (senyor Pujolràs) el següent acord: 
 
“1r. Estimar l‟al·legació de la senyora X, adjudicatària de la gestió del bar del Centre 
Cívic de Bonmatí, relativa a la liquidació del contracte i condonar l‟import del cànon, 
per la qual cosa, la liquidació final de l‟extinció del contracte dona un resultat a favor de 
la interessada de X euros, comptats fins el dia 1 de febrer de 2010. En el moment del 
pagament d‟aquesta quantitat, es regularitzarà aquest import a data de l‟últim dia de la 
gestió obligatòria del bar per part de la interessada. 
 
2n. Notificar aquest acord a la X i als serveis econòmics de l‟Ajuntament.” 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 19.39 hores, de la qual s‟estén la present acta que signa el Sr. Alcalde-
President amb mi, la secretària, que certifico. 
 
Vist i plau,      La secretària  
L‟Alcalde-President 
 
 
 
 
 
Joan Grabulosa i Vidal    Imma Parramon i Burch   


