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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 3 
Data: 9 de juny de 2010 
Hora:  19.07 hores 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde, 
Sr. Joan Grabulosa i Vidal 
 
Regidors 
Sr. Julià Gifre i Serarols 
Sr. Francesc Caparrós Fernández 
Sr. Pere Rodriguez Ripollès, s’incorpora a les 19.35 h 
Sra. Anna Mª Masachs i Coll 
Sr. Josep Amadeu Saéz Lladó 
Sr. Josep Pujolras i Rigall 
Sr. Antoni Badia Ortega 
 
Ha excusat la seva assistència la Sra. Maria Rosa Velasco i Guix. 
 
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. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI NÚM. 1 DE 10 DE 
MARÇ DE 2010 I L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 21 
D’ABRIL DE 2010. 
 

- Acta de Ple de 10 de març de 2010: El Sr. Alcalde intervé per demanar que 
caldria dur a terme una correcció en el punt núm. 3  relatiu a l’aprovació del 
Pressupost Municipal ja que no ha quedat reflexada en acta la intervenció que 
va dur a terme l’alcalde. Tots els membres del Ple estan d’acord en subsanar 
aquest acord i aprovar, amb aquesta correcció, aquesta acta. 
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- Acta del Ple extraordinari de 21 d’abril de 2010.  El Ple aprova, per unanimitat 
dels membres, l’acta del Ple extraordinari del dia 21 d’abril de 2010. 

 
 
2n. DICTAMEN PROPOSANT RATIFICAR ELS SEGÜENTS DECRETS DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. 
 
 

a) Decret 106/10 de 6 d’abril, pel qual es prorroga 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 la concreció i gestió del 
projecte de tècnics compartits de joventut. 

 
Els membres presents al Ple deixen sobre la taula aquest punt perquè ja es va aprovar 
en el Ple extraordinari de 21 d’abril de 2010 i, per tant, s’havia incorporat de nou, per 
error, dins l’ordre del dia. 
 
 

b) Decret d’adjudicació provisional del contracte administratiu especial de 
gestió del bar del Centre Cívic de Bonmatí. 

 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern local de data 21 d’abril de 2010 es va aprovar 
l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars per regir la 
contractació, per procediment negociat sense publicitat, que haurà de regir la 
contractació de la prestació de la gestió del bar del Centre Cívic de Bonmatí”. 
 
En data 21 d’abril de 2010 es va publicar un anunci d’informació pública del plec de 
clàusules administratives  en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 
 
Atès que durant la licitació s’han convidats a tres licitadors, la Sra. X , Sr. X i la Sra. X. 
 
Un cop a transcorregut el termini de presentació de les ofertes per part dels licitadors, 
s’ha realitzat una proposta d’adjudicació a favor de la Sra. X Gamell un cop examinada 
la documentació presentada pels diversos licitadors. 
 
Vist el que disposen els articles 96.2.b) i c), 135.3 i la Disposició Addicional Segona de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector púbic, aquesta Alcaldia-
Presidència  
 

DISPOSA 
 
1r. Adjudicar provisionalment el contracte per contractació de la prestació de la gestió 
del bar del Centre Cívic de Bonmatí a la Sra. X, amb estricte subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars atès que, un cop estudiades les proposicions 
presentades, segons els criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules 
administratives particulars, aquesta oferta ha estat identificada com l’ econòmicament 
més avantatjosa. 
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2n. L’Adjudicatari haurà de fer efectiu a l’Ajuntament l’import de X euros (IVA inclòs), 
corresponent a l’adquisició dels bens un cop descomptat el període d’amortització. 
 
3r. L’adjudicatari haurà de pagar un cànon de X €/mes, que podrà ser susceptible de 
revisió d’acord amb l’IPC de Catalunya. 
 
4t. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat 
adjudicataris. 
 
5e. Que es notifiqui i es requereixi a la Sra. X, adjudicataris provisionals del contracte, 
perquè presenti, dins dels 10 DIES HÀBILS següents al de la data de publicació de 
l’adjudicació provisional en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí, la documentació següent: 
 

- Certificat positiu a efectes de contractació del sector públic expedit per 
l’Agència Estat d’Administració Tributària 

- Certificat positiu expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social a efectes 
de contractació pública. 

- Constitució d’una assegurança de responsabilitat civil. 
 

6è. Que es publiqui l’adjudicació provisional del contracte en el perfil del contractant.  
 
7è. Atesa la tramitació urgent de l’expedient, s’iniciarà l’execució del contracte un cop 
s’hagi constituït la garantia definitiva i aportada la resta de documentació, en virtut de 
l’article 96.2.c de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, sempre ei quan es compleixin la resta 
de requisits previs a l’inici de l’execució del servei, sens perjudici de la formalització del 
contracte. 
 
8è. Comunicar aquest acord a la Sra. X i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí i a la resta de licitadors. 
 
9e. Ratificar aquest acord al proper Ple  que es celebri”. 
 
Els membres presents al Ple ratifiquen, per unanimitat dels membres presents, aquest 
decret. 
 
 
 
3r. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR L’ACTA DE DELIMITACIÓ DE LA LINIA 
DIVISORIA DEL TERME MUNICPAL D’AQUEST MUNICIPI AMB EL MUNICIPI DE 
LA CELLERA DE TER 
 
En data 10 de desembre de 2008 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la iniciació de 
l’expedient per a la delimitació del terme municipal en la part que confronta amb els 
municipis colindants,  es va nomenar la comissió que havia de representar aquest 
Ajuntament en les operacions de delimitació i aquest acord es va comunicar al 
Departament de Governació i Administracions Publiques i als Ajuntaments de 
municipis colindants. 
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En data 28 d’abril de 2010 es van realitzar les operacions de delimitació en el municipi 
de la Cellera de Ter, de les quals van aixecar acta, conjuntament, els secretaris de les 
dues corporacions afectades. 
 
La secretària de la corporació ha emès informe favorable sobre l’expedient de 
delimitació. 
 
Vist el que disposen els articles 38 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, 114.2.c 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, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Aprovar l’acta de delimitació de la línia divisòria del terme municipal d’aquest 
municipi amb el municipi de la Cellera de Ter. 
 
2n. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions 
Publiques i a l’Ajuntament de la Cellera de Ter. 
 
3r. Facultar a l’alcalde de la corporació, o regidor en qui elegí, perquè dugui a terme 
les actuacions necessària per fer efectius aquests acords.” 
 
 
 
 
4t. DICTAMEN PROPOSANT DECLARAR COM A OBRA D’ESPECIAL UTILITAT 
MUNICIPAL LES OBRES D’INFRAESTRUCTURA PER UN EDIFICI PREFABRICAT 
AL CEIP SANT JORDI SOL.LICITAT PEL D DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
“En data 23 de març de 2010 per Decret d’Alcaldia núm. 91/10, es va atorgar al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya una llicencia d’obres per dur a 
terme les obres d’infraestructura per a edifici prefabricat a l’escola Sant Jordi així com 
va aprovar la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres per import 
de X euros. 
 
En data 03 de març de 2010 el Departament d’Educació ha sol·licitat a l’Ajuntament la 
bonificació del 95% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres a l’empara de 
l’article 103.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist que l’esmentat precepte legal disposa que les ordenances fiscals podran regular 
una bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
favor de les obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concorre circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de 
l’ocupació de justifiquin aquesta declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de 
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la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels membres. 
 
Vist que les instal·lacions que vol dur a terme el Departament d’Educació dins el CEIP 
Sant Jordi es consideren que tenen una especial utilitat municipal per concorre les 
circumstancies culturals o socials que exigeix l’article 103.2 abans esmentat. 
 
Vist que l’article 4.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres preveu que gaudiran d’una bonificació del 95 per 
cent, en la quota de l’impost aquelles construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarats d’especial interès o utilitat municipal, EL Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent  

ACORD 
 
 
1r. Declarar com a obra o instal·lació d’especial utilitat municipal les obres 
d’infraestructura consistents en implantar una caseta prefabricada al CEIP Sant Jordi, 
promogudes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la Junta de Govern Local va ser l’òrgan que va atorgar l’esmentada llicència 
d’obres i va aprovar la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, 
correspon a la Junta de Govern Local aprovar la corresponent bonificació fins el 95% 
de la quota de l’impost. 
 
2n. Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
 
5è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚM. 9 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT, 
RELATIU A REGULAR ALGUNS ASPECTES GENERALS DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA QUE NO AFECTEN QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES NI LA 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES VIGENTS NORMES SUBSIDIÀRIES. 
 
“Durant l’aplicació de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic els 
serveis tècnics municipals van observar la necessitat de detallar amb més precisió la 
regulació d’alguns aspectes generals de la normativa urbanística i que no afecten 
qualificacions urbanístiques ni la documentació gràfica de les vigents Normes 
Subsidiàries. 
 
Per aquest motiu l’arquitecte municipal, senyor X, va redactar la modificació puntual 
núm. 9 de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí que tractar de pal·liar aquesta falta de precisió dels següents aspectes: 
 

- Distàncies i condicions per la construcció de les piscines 
- Regulació de moviments de terres i murs de contenció 
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- Modificació de les determinacions generals per al desenvolupament del sòl 
apte per urbanitzar SAU-2, per garantir les connexions amb les 
infraestructures del sòl urbà.  

 
La conveniència i justificació de la proposta consta en el projecte de modificació 
puntual núm. 9. 
 
En data 10 de març de 2010 el Ple va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 9 
de les Normes Subsidiàries.  
 
Així mateix l’esmentat projecte es va exposar el públic pel termini d’un mes mitjançant 
anuncis publicats en el BOP núm. 90 de  12 de maig de 2010, en el Diari de Girona de 
data 21 d’abril de 2010, a la web de l’Ajuntament des del dia 6 d’abril de 2010 i en el 
tauler d’edictes.  
 
Durant el termini d’informació pública no  s’ha presentat cap al·legació malgrat que el 
termini d’exposició pública finalitza el dia 13 de juny de 2010. 
 
Vist el que disposen els articles 8, 83, 94 i 98.4  del Decret Legislatiu 1/2005, 26 de 
juliol de 2005, el Ple aprovar aquest acord amb les següents votacions: 
 

- 5 vots a favor del grup del CIU. 
- 2 abstencions del Grup Independent.  El senyor Pujolras motiva el sentit del 

vot en que, per circumstancies personals, no ha tingut temps de mirar-s’ho. 
 
 
“1r. Aprovar provisionalment la modificació puntual  de les Normes Subsidiàries núm. 
9, redactat per l’arquitecte municipal senyor X, relatiu a regular alguns aspectes 
generals de la normativa urbanística que no afecten qualificacions urbanístiques ni la 
documentació gràfica de les vigents normes subsidiàries, condicionat al resultat del 
tràmit d’informació pública, que finalitza el dia 13 de juny de 2010. 
 
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 aprovació 
definitiva. 
 
3r. Notificar aquest acord als interessats en l’expedient”. 
 
 
 
6è. DICTAMEN PROPOSANT EL DESISTIMENT EN LA TRAMITACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 10 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
“Vist que en data 25/06/09 l’Ajuntament va iniciar la tramitació de la modificació 
puntual núm. 10 de les Normes Subsidiàries de Planejament per tal de poder  situar 
l’equipament de la deixalleria municipal i dipòsit de vehicles en el sòl o urbanitzable 
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agrícola situat després de l’antiga zona industrial de Bonmatí, per tal de requalifir-lo en 
sòl urbà amb la qualificació de serveis tècnics. 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament va redactat un Avanç d’Instrument de Planejament 
relatiu a aquesta modificació, el qual va ser informat desfavorablement pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Vist que l’Ajuntament ha trobat un lloc més idoni per l’emplaçament d’aquest 
equipament, situat a prop de l’envelat de Bonmatí, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Desistir de la tramitació de la modificació puntual núm. 10 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic” 
 
2n. Comunicar aquest acord als organismes sectorials competents”. 
 
 
 
 
7.  DICTAMEN PROPOSANT FIXAR LES DUES FESTES LOCALS PER L’ANY 2011 
EN EL MUNICIPI DE SANT JULIA DEL LLOR I BONMATÍ. 

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

ACORD 
 
1r.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la determinació 
de les dues festes locals per a l'any 2011 en el nostre municipi, els dies: 7 de gener 
de 2011 i el dia 13 de juny de 2011. 
 
2n.- Fer tramesa d'aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya i a les empreses del municipi pel seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
 
8. ASSUMPTES URGENTS 
 
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 
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d’urgència, diversos punts no compresos dins l’ordre del dia i que no poden ésser 
tractats a l’apartat de precs i preguntes.   
 
El debat dels punts d’urgència queda aprovat per unanimitat. 
 
 
8.1. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4 
PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 
 
Intervé el senyor Pujolràs per comentar que va veure  com col·locaven uns contenidors 
blancs i llavors els treien.  
 
El senyor Gifre li contesta que és la deixalleria mòbil. 
 
El senyor Pujolras comenta que altres municipis tenen molts contenidors a part de 
l’orgànica. 
 
El senyor alcalde li respon que deu ser perquè no fan el sistema de recollida porta a 
porta. 
 
El senyor Gifre intervé per informar que l’empresa X ha felicitat al regidor de Medi 
Ambient perquè el sistema està funcionant en un 80%. 
 
El senyor alcalde comenta que els residus de selectiva els estan recollint més sovint. 
Això vol dir que aquests residus haurien anat al contenidor verd. Tot això repercuteix 
positivament a l’entrada de l’abocador. 
 
Seguidament  es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
Per tal de poder realitzar unes despeses de les partides que es detallen a continuació, 
per a les quals no existeix crèdit en el pressupost municipal actual, estem davant unes 
despeses específiques que no poden demorar-se, per la qual cosa, es necessita 
tramitar l’expedient de modificació de crèdit, per crèdits extraordinaris. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1.- D’acord amb l’article 177 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 en relació amb el 
RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable 
les modificacions de crèdits. 
 
D’acord amb aquests consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 
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ACORD 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 4 per crèdits extraordinaris, 
i que a continuació s’indiquen: 
 
 
Baixes de crèdits: 
 

Partida Denominació Import 

Org. Prog. Eco.   

3 162 25002 Recollida deixalles consell comarcal X 

3 162 25001 Recollida selectiva consell comarcal X 

3 162 25000 Eliminació residus consell comarcal X 

3 155 21000 Reparació i manteniment via pública -X 

3 164 21201 Manteniment i ampliació cementiri X 

   TOTAL X 

 
Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Denominació Import 

Org. Prog. Eco.   

1  491 21200 Reparacions antena telecomunicacions X 

2 011 35200 Interessos de demora X 

3 162 25003 Recollida sistema selectiu escombraries  X 

3 162 25004 Servei deixalleria mòbil X € 

3 162 25005 Tractament residus  X 

   TOTAL X € 

 
 
 
Segon. Exposar al públic aquest acord durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  

 
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els 
crèdits de les partides que s'han indicat”. 

 
 
 
 
8.2. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5 
PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
Per tal de poder realitzar unes despeses de les partides que es detallen a continuació, 
per a les quals existeix crèdit en el pressupost municipal actual però que no és 
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suficien. Estem davant unes despeses específiques que no poden demorar-se, per la 
qual cosa, es necessita tramitar l’expedient de modificació de crèdit, per suplements 
de crèdit. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1.- D’acord amb l’article 177 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 en relació amb el 
RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable 
les modificacions de crèdits. 
 
D’acord amb aquests consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent  
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 5 per suplements de crèdit, 
i que a continuació s’indiquen: 
 
Baixes de crèdits: 
 

Partida Denominació Import 

Org. Prog. Eco.   

3 155 21000 Reparació i manteniment via pública X 

1 162 62100 Expropiació de Terrenys X 

3 161 21000 Reparació i manteniment clavegueram X 

3 164 21201 Manteniment i ampliació cementiri X 

3 164 21200 Rep. Mant. i conserv. cementiri X 

   TOTAL X 

 
Suplements de crèdit: 
 

Partida Denominació Import 

Org. Prog. Eco.   

1 920 13000 Retribucions personal laboral X 

1 920 16000 Seguretat Social X 

1 491 21300 Reparació i manteniment Radio Bonmatí X 

1 165 63300 Soterrament Xarxes enllumenat c/Nou i Vell X 

1 342 62301 Enllumenat zona equipaments SAU 3 St Julià X € 

   TOTAL X € 

 
 
Segon. Exposar al públic aquest acord durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els 
crèdits de les partides que s'han indicat”. 
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8.3. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR UNA MODIFIACIÓ DEL PLA 
D’INVERSIONS DEL PRESSUSPOST MUNICIPAL PER L’EXERCICI  2010. 
 
 
“Antecedents 
 
En data 10 de març de 2010 el Ple va aprovar inicialment el pressupost general de 
l’exercici 2010 de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

 
Aquest pressupost es va exposar al públic mitjançant inserció en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 77 de 29 de març  de 2010 i al tauler d’edictes. 

 
Durant el termini d’informació pública no es va presentar cap al·legació, per la qual 
cosa, l’acord d’aprovació inicial va quedar elevat a definitiu, tal com disposa l’article 
169 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Un dels documents que integren aquest pressupost 2010 és el “Pla de finançament de 
les inversions”, el qual des de la seva aprovació fins el dia d’avui, ha sofert una 
redistribució dels seus imports pels següents motius: 
 

a) La inversió “Soterrament xarxes enllumenat c/ Nou i Vell “ s’ha incrementat 
el seu finançament amb una major aportació de diners del PUOIS. Aquest 
fet ha permès la redacció d’un segon projecte. Finalment aquests dos 
projectes porten per títol “Modificat del projecte de soterrament de les 
xarxes de serveis dels carrers Nou i Vell de Sant Julià del Llor, 1a fase” i 
“Projecte d’enllumenat de la pista poliesportiva SAU 3 i la 2a fase 
soterrament de la xarxa de telefonia i d’enllumenat d’un tram del c/ Nou de 
Sant Julià del Llor” amb un import total, sumant els dos projectes, de X €. 
Tanmateix, a efectes de partida pressupostària aquests dos nous projectes 
s’ha redistribuit entre ells el seu finançament i s’ha donat aquests dos noms: 
a) Soterrament xarxes enllumenat c/ Nou i Vell i b) Enllumenat zona 
equipaments SAU 3 Sant Julià del Llor que són els títols que s’incorporen 
en el Pla d’inversions. 

 
b) La inversió “Reforç del ferm d’un tram de la carretera que connecta Sant 

Julià del Llor i Bonmatí”: la Diputació no ha atorgat els X€ previstos en el 
pressupost 2010 sinó que han estat X €. Per aquest motiu l’Ajuntament ha 
hagut d’acudir al préstec aprovat pel Ple en data 21 d’abril 2010, l’import de 
X € per tal de poder finançar la totalitat d’aquesta inversió. 

 
c) La inversió “Expropiació de terrenys deixalleria i pous”: s’ha trobat un 

terreny municipal per tal de situar-hi la deixalleria per la qual cosa no caldrà 
procedir a cap expropiació per aquest instal.lació i per tant, la inversió 
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prevista de X € s’ha vist reduïda a X €. Aquesta difèrència s’ha atribuit a les 
obres de l’apartat a). 

 
. 
 
Fonaments de dret  
 
La tramitació i aprovació del “Pla de finançament de les inversions 2010”, per ser un 
document que forma part del pressupost, s’ha de fer de conformitat amb els articles 
168 i següents del  R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei  reguladora de les Hisendes Locals, els articles 2 al 23 del RD 500/1990 i els 
articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Per tot l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del “Pla de finançament de les inversions” 
del pressupost general per a l’exercici de 2010. 
 
Segon- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
Tercer.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 , de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 169 del TRLRHL”. 
 
 
 
 
8.4. DICTAMEN PROPOSANT SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA ESTATAL 
D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA L’ALTA EN L’APLICACIÓ TELEMÁTICA DE 
CESSIÓ D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA A LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES. 
 
Vist que l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha implantat un servei electrònic 
de consulta per a les Administracions Publiques que permet el subministrament 
d’informació tributària i així evitar als ciutadans l’aportació d’aquests certificats davant 
l’Ajuntament, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’alta en l’aplicació 
telemàtica de cessió d’informació tributària a les administracions publiques. 
 
2n. Comunicar aquest acord a l’Agència Estatal d’Administració Tributària”. 
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Quan son les 19.35 h el senyor Pere Rodríguez Ripollès s’incorpora al Ple. 
 
 
 
8.5. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL CONVENI 
URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI I EL 
SENYOR X RELATIU A LA DONACIÓ D’UN TERRENY PER DESTINAR-LO A 
CARRIL BICI I A LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC PER DUR A TERME UNA EXTRACCIÓ D’ÀRIDS. 
 
 
El senyor Gifre explica amb detall el contingut del conveni i assenyala que, cas que es 
tramités l’extracció d’àrids, es sol.licitarien tots els permisos a l’Agència Catalana de 
l’Aigua i al Departament de Medi Ambient així com es restaurarien els terrenys que, ja 
ara, es troben en molt mal estat. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 

“L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí està interessat en adquirir la porció de 
terreny que discorre paral·lela a la carretera que connecta Bonmatí en direcció a Sant 
Julià del Llor, de 4 metres d’amplada i 1.300 m d’allargada aproximadament, tram 
comprès entre el Pont de la Foneria situat al nucli de Bonmatí i el Pont de Can Tulsà, 
ambdós inclosos, situat al nucli de Sant Julià del Llor, propietat del senyor X. 

A la vegada el senyor X també és propietari d’una altra porció situada al paratge 
anomenat “X”, a banda i banda del llarg de la carretera que connecta Sant Julià del 
Llor i Bonmatí. El senyor  X vol destinar aquesta porció de terreny a l’activitat 
d’extracció d’àrids. 

Vist tel que disposa l’article 11 del Text refós de la Llei del sòl, l’article 98.4 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme i l’article 26 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el Ple 
aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent  

ACORD 

1r. Aprovar inicialment el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí i el senyor X relatiu a la donació d’un terreny per destinar-lo a carril bici i a dur 
a terme la tramitació d’una modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament 
Urbanístic per dur a terme una extracció d’àrids. 
 
2n. Sotmetre aquest acord a informació pública per termini d’1 MES, a comptar de 
l’endemà de la última de les publicacions d’aquest edicte en el BOP, a la web de 
l’Ajuntament tal com disposa l’article 8.5 del Text refós llei d’urbanisme i al tauler 
d’edictes. Transcorregut aquest termini sense presentar-se cap al·legació, l’acord 
d’aprovació inicial quedarà elevat a definitiu, publicant-se en el BOP, garantint la seva 
consulta per mitjans telemàtics i trametent una còpia del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. 
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3r. Notificar aquest acord al senyor X”. 
 
 
 
ANNEX A L’ACORD 
 
ESBORRANY CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I 

BONMATI I EL SENYOR X RELATIU A LA DONACIÓ D’UN TERRENY PER DESTINAR-LO A CARRIL 

BICI 

 

 

Sant Julià del Llor i Bonmatí, ............ 

 

R E U N I T S 

D’una part el Sr. Joan Grabulosa i Vidal, actuant en nom i representació de L’AJUNTAMENT DE SANT 

JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ, com a Alcalde-President, en exercici de les competències que legalment té 

atribuïdes, assistit per mi, Imma Parramon i Burch, com a secretària, en qualitat de fedatària  de la 

corporació. 

De l’altra part, el Sr. X, major d’edat, amb domicili a X, X i DNI X, que intervé en nom i representació, com 

a administrador solidari de la companyia mercantil ........................, constituïda mitjançant escriptura 

pública autoritzada pel notari de X, Sr. ..........................., el dia ........................., amb domicili social a X, c/ 

......................, inscrita en el Registre Mercantil de X volum .........., foli .........., full núm. ..........., CIF 

................ Les seves facultats resulten del seu càrrec d’administrador solidari de la societat, nomenat per 

temps indefinit en l’escriptura d’adaptació d’estatuts autoritzada el dia ................ pel notari de X, Sr. 

.................... 

 

E X P O S E N 

 

1r. Que la companyia mercantil ................. representada pel senyor X  és propietària, en ple domini, de la 

finca següent: 

INSERTAR  LA DESCRIPCIÓ DE TERRENY I LES DADES REGISTRALS   DEL TERRENY OBJECTE 

DE CESSIÓ QUE L’AJUNTAMENT VOL DESTINAR A CARRIL BICI 

2n. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí està interessat en adquirir la porció de terreny que 

discorre paral.lela a la carretera que connecta Bonmatí en direcció a Sant Julià del Llor, de 4 metres 

d’amplada i 1.300 m d’allargada aproximadament, tram comprès entre el Pont de la Foneria situat al nucli 

de Bonmatí i el Pont de Can Tulsà, ambdòs inclosos, situat al nucli de Sant Julià del Llor, propietat de la 

mercantil ............ representada pel senyor X i  descrita en l’expositiu 1r, amb la finalitat d’adequar-la i 

destinar-la  a un carril bici. 
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Aquesta peça de terreny es troba grafiada en el plànol adjunt que s’acompanya a aquest conveni. Atès 

que aquest tram que interessa a l’Ajuntament té el seu origen en el Pont de la Foneria, per sota del qual hi 

passa un canal de rec propietat del senyor X, i té el seu final en un altra pont, el Pont de Can Tulsà, per 

sota del qual hi transcorre el mateix rec, per tal que el carril bici pogués salvar les aigües del rec es 

construiria una passera de fusta i metàl.lica d’uns 2 metres d’amplada útil cadascuna.  

3r. A la vegada l’empresa ..................... representada pel senyor X també és propietari d’una altra porció 

de terreny d’acord amb la següent descripció: 

DESCRIURE LA PORCIÓ DE TERRENY, DADES REGISTRALS  I LA SITUACIÓ D’ON ES VOLEN 

EXTREURE EL ÀRIDS 

4t. L’empresa ................... representada pel senyor  X vol destinar la porció de terreny descrita a 

l’expositiu 3r a l’activitat d’extracció d’àrids. 

I reconeguent-se  mutuament les parts capacitat per subscriure el present conveni urbanístic:  

A C O R D E N 

1r. L’empresa .............. dona gratuïtament el ple domini a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí que 

l’accepta, una porció de la finca descrita en l’expositiu 1r, concretament  X  m2 ( 4 m d’amplada i 1.300 m 

d’allargada aproximadament) i que situarien en el terreny rústic que discorre paral.lel a l’esquerra de la 

carretera que connecta, en aquest sentit de circulació, Bonmatí amb Sant Julià del Llor. Aquesta porció de 

terreny aniria des del Pont de la Foneria de Bonmatí al Pont de Can Tulsà de Sant Julià del Llor, ambdòs 

inclosos. Aquest terreny es destinaria a carril bici i es construiria dues passeres per tal que el futur carril 

bici pogués salvar, dues vegades, el canal de rec propietat de l’empresa .............. representada pel senyor 

X 

2n. La donació gratuïta s’efectua en el concepte de lliure de càrregues i gravàmens, d’arrendataris i 

ocupants, al corrent pel que fa a pagament de contribucions i impostos, amb tot allò que sigui inherent i 

accessori. En aquest mateix acte, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí pren possessió de la finca. 

3r. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí durà a terme tota la tramitació administrativa per tal de 

que, en el terreny propietat del senyor X descrit a l’expositiu 3r, s’hi pugui autoritzar una extracció d’àrids, 

sota la condició de que es restauri la zona explotada com a área de natura ordenada i visitable. 

En aquest sentit l’Ajuntament tramitarà una modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

Planejament Urbanístic que permeti dur a terme aquesta extracció tot  assegurant la seva restauranció. 

En cas que finalment, la Generalitat de Catalunya no autoritzés l’extracció d’àrids, l’Ajuntament es 

compromet a l’adquisició del terreny descrit a l’expositiu 1r propietat el Sr. X a canvi de pagar-li el preu just 

d’acord amb la valoració que estableix la normativa urbanística, que les parts acorden en 3 €/m2. 

4t. La validesa i eficàcia del present conveni queda supeditada a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament 

de Sant Julià del Llor i Bonmatí i al resultat de la informació pública. En virtut del que disposa l’article 98.4 

del Text refós de la Llei d’urbanisme, les obligacions de publicitat a que està sotmès el conveni urbanístic 
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és: informació pública per termini d’1 MES, a comptar de l’endemà de la última de les publicacions 

d’aquest edicte en el BOP, a la web de l’Ajuntament tal com disposa l’article 8.5 del Text refós llei 

d’urbanisme i al tauler d’edictes. Transcorregut aquest termini sense presentar-se cap al·legació, l’acord 

d’aprovació inicial quedarà elevat a definitiu, publicant-se en el BOP, garantint la seva consulta per mitjans 

telemàtics i trametent una còpia del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

5è. Ambdues parts accepten el contingut íntegre d’aquest atorgament i sol·liciten del senyor Registrador 

de la Propietat la seva inscripció. 

6è. Sol·liciten del senyor Liquidador de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 

Documentats l’exempció del mateix, de conformitat amb el que disposa l’art. 88.I.A) del Reial Decret 

828/1995 de 29 de maig.” 

 

 

 
8.6. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA DISTRIBUCIÓ DELA PRESTACIÓ 
SUPREMUNICIPAL DE SERVEIS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA, ANY 2010.  
 
“Per resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5592, 
de 22 de març de 2010, ha estat aprovada la distribució als municipis de Catalunya de 
la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació 
local de Catalunya, any 2010. 
 
D’acord amb la Llei 4/2007, de 4 de juliol,  de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2007, la participació del municipis inclou dos capítols: 
  

 un capítol de lliure disposició per als municipis 

 un capítols per a la prestació supramunicipal de serveis, del qual, segons la 
distribució feta a l’article 46 de la mateixa llei, pertoquen al municipi de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí X € 

 
Vist que l’esmentat article disposa que els ajuntaments, mitjançant acord del Ple, han 
de distribuir percentualment la seva assignació per aquest concepte entre les 
mancomunitats, comunitats, i consorcis legalment constituïts i en els quals hi participin 
i el Consell Comarcal, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent  
 

ACORD 
 
 
1r. Aprovar la distribució de la participació per el foment de la prestació supramuniciapl  
de serveis per a l’any 2010 que correspon a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, d’acord amb el següent repartiment: 
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ENS SUPRAMUNICIPAL IMPORT ACTUACIÓ CONCRETA    

      

Consorci Ter-Brugent X Elaboració Agenda 21    

Consorci Ter-Brugent X€ 50% Quota 2010    

Consorci Ter-Brugent X € A compte quota 2009    

Consell Comarcal X € Treballs actualització 
Cadastre 

   

IMPORT TOTAL X €     

 
 
2n. Comunicar aquest acord a la entitats supramunicipals interessades i al Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament”. 
 
 
 

9è. PRECS I PREGUNTES 

9.1. El senyor Pujolràs pregunta, en relació al desallotjament del seu edifici, què pensa 

fer l’Ajuntament per solucionar això. 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora secretaria qui  recorda que la decisió de 

desallotjar i no de rehabilitar l’edifici va ser de la Comunitat de Propietaris. 

Es va desallotjar per motius de seguretat. Quan els propietaris duguin a terme les 

actuacions necessàries perquè l’immoble garanteixi les condicions de seguretat, els 

propietaris podran tornar-hi. 

I no havent més assumptes a tractar, el senyor Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 19,55 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   


