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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm. acta: 2 
Data: 9 de març de 2011 
Hora:  19.04 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. Pere Rodríguez i Ripollès 
Sr. Francesc Caparrós Fernández 
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, i diu: 
 
“Abans de començar el Ple, voldria fer un agraïment públic al Sr. XXX, veí del municipi, 
per la seva aportació i donació desinteressada de mobiliari per l’equipament de l’alberg 
municipal. 
 
Cada vegada tenim més gent que fa el camí de Sant Jaume i que ens demana 
l’utilització de les instal·lacions de l’alberg. 
 
L’alberg ha quedat molt bé però estava molt poc equipat; només tenia un somier sense 
matalàs i la gent tenia que dormir a ras de terra. 
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Parla’n amb el Sr. XXXX es va oferir a donar a l’Ajuntament : dos matalassos, un 
somier, dos coixins i dues fundes de matalàs. 
 
Per aquest motiu aprofitant el Ple i que consti en acta, voldria donar les gràcies una 
vegada més al Sr. XXXXX per la seva donació”. 
 
Un cop el senyor alcalde finalitza el seu agraïment, dóna inici al primer punt d l’ordre 
del dia. 
 
 
1r. APROVAR L’ESBORRANY DE LES ACTES DE PLE ORDINAR I DE 15 DE 
DESEMBRE DE 2010 I EL PLE EXTRAORDINARI DE 3 DE GEN ER DE 2011. 
 
Es sotmet a votació l’acta del Ple ordinari del 15 de desembre de 2010, i l’Alcalde 
expressa que hi ha una sèrie d’errors: 
 

- Punt 9.2 (pàgina 18) en la qual no contestava el Sr. Gifre sinó va ser l’Alcalde. 
- Punt 9.3. allà on posa freqüència de la “recollida” ha de dir “neteja viària”, i allà 

on diu “15 dies” ha de dir “cada mes”. 
 

Un cop rectificades i realitzades les correccions pertinents, el Ple aprova, per 
unanimitat dels membres presents, l’acta del Ple ordinari del dia 15 de desembre de 
2010. 
 
Seguidament es sotmet a votació l’acta del Ple extraordinari de 3 de gener de 2011 i 
aquesta s’aprova per unanimitat dels membres presents al Ple. 
 
 
 
2n. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNC IA NÚM. 101 DE 
2 DE MARÇ DE 2011 RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESS UPOST MUNICIPAL 
DE L’EXERCICI 2010.  
 
“D’acord amb l’article 191.3 del R.D. Legislastiu 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 
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1r. Aprovar la liquidació del Pressupost General de Sant Julià del Llor i Bonmatí de 
l’exercici 2010, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 
 
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES :  
 
Crèdits inicials................................................................................... 1.204.756,76 
Modificacions de crèdit ........................................................................ 856.148,72 
Crèdits definitius ............................................................................... 2.060.905,48 
Despeses autoritzades............................................................. 1.828.014,00 
Despeses compromeses .................................................................. 1.827.814,00 
Obligacions reconegudes ................................................................. 1.350.595,68 
Pagaments ordenats ......................................................................... 1.030.589,54 
Pagaments realitzats ........................................................................ 1.032.479,42 
Reintegraments de pagament .................................................................. 1.889,88 
Pagaments líquids ............................................................................ 1.030.589,54 
 
 
1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 
Previsions inicials ............................................................................. 1.204.756,76 
Modificacions ....................................................................................... 856.148,72 
Previsions definitives ........................................................................ 2.060.905,48 
Drets reconeguts .............................................................................. 1.998.242,04 
Drets anul·lats........................................................................................ 31.694,08 
Drets cancel·lats ............................................................................................. 0,00 
Drets reconeguts nets ....................................................................... 1.966.547,96 
Drets recaptats ................................................................................. 1.231.554,75 
Devolucions d’ingressos indeguts .......................................................... 25.596,10 
Recaptació neta ................................................................................ 1.205.958,65 
 
 
1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
1.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pe ndents de pagament a 31 de 
desembre 
 
+ Drets pendents de cobrament exercici corrent .................................. 760.589,31 
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats ................................ 128.505,94 
___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................. 889.095,25 
 
+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent ......................... 320.006,14 
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats ......................... 96.935,67 
___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................. 416.941,81 
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1.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici 
 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ............................................. 1.011.714,96 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV ................................. 786.350,78 
__________________________________________________________________ 
(a) Operacions corrents ....................................................................... 225.364,18 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ............................................ 735.120,29 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII .............................. 499.643,03 
_________________________________________________________________ 
(b) Operacions de capital ..................................................................... 235.477,26 
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  ............................ 460.841,44 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII .............................................................. 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ................................................ 0,00 
___________________________________________________________ 
 
2. ACTIUS FINANCERS ................................................................................. 0,00 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ..................................................... 219.712,71 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ......................................... 64.601,87 
__________________________________________________________________ 
 
3. PASSIUS FINANCERS .................................................................... 155.110,84 
 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) ... ........... 615.952,28 
 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
-  Desviacions positives de finançament .............................................. 521.123,78 
+ Desviacions negatives de finançament ........................................................ 0,00 
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals ................ 1.740,00 
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ........... .................... 96.568,50 
 
 
 
1.3.c) Romanent de tresoreria 
 
1. FONS LÍQUIDS ......................................................................... ......358.194,03 
 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ........................................... 892.440,76 
 + Del pressupost d’ingressos exercici corrent ................................. 760.589,31 
 + Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ............................... 128.505,94 
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 + D’operacions no pressupostàries ..................................................... 3.345,51 
 - Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva ................................ 0,00 
 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ................................. 469.735,60 
 + Del pressupost de despeses exercici corrent ............................... 320.006,14 
 + Del pressupost de despeses exercicis tancats ............................... 96.935,67 
 + D’operacions no pressupostàries ................................................... 52.793,79 
 - Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ................................ 0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) .............. ................... 780.899,19 
 - Drets de dificíl o impossible recaptació ........................................... 68.674,83 
 - Excés de finançament afectat ....................................................... 635.843,10 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS .... .. 76.381,26 
 
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. 
 
 
 
 
3r. DICTAMEN PROPOSANT DESAFECTAR UN TRAM DE 1.073, 43 m2  DEL CAMÍ 
DE LA PERA AL SEU PAS PER LA MASIA CAN RIGAU, PER P OSTERIORMENT 
PERMUTAR-HO I MODIFICAR EL TRAÇ DEL CAMÍ.  
 
“Aquest Ajuntament ha tramitat el preceptiu expedient per a procedir a la desafectació 
del bé demanial d’un tram de 1.073,43 m2 del camí de La Pera al seu pas per davant 
de la masia de Can Rigau, actualment adscrit a l’ús públic de vialitat del municipi de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
En data 1 de desembre de 2010 la senyora XXXXX va presentar un escrit a 
l’Ajuntament exposant que és propietària de la masia anomenada “Can Rigau” i que, 
vista la proximitat del camí a la façana d’aquesta masia manifesta que és el seu interès 
desviar i adreçar un tram del camí de La Pera, degut a la perillositat que suposa la 
proximitat d’aquest camí amb l’habitatge i de la pols i molèsties que provoca. 
 
La modificació del tram d’aquest camí implica una permuta prèvia de terrenys entre 
l’Ajuntament i el propietari de la parcel·la 28 del polígon 1 del Cadastre de Rústica, 
senyor XXXX i la senyora XXXX. Atès que es tracta d’un bé demanial, abans de la 
seva permuta caldrà incoar un expedient de desafectació del tram afectat d’aquest 
camí. 
 
La superfície actual de el tram que es vol permutar és de 1.073,43 m2. Pel que fa al 
nou tram de camí tindria una superfície d 1.176,40 m2. Així mateix el nou tram de camí 
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té en tot el seu recorregut cuneta a cada costat. El camí antic té una part amb talús 
sense cuneta, ja que el camí es passa enlairat respecte al terreny. 
 
L’oportunitat i la legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del bé han estat 
acreditades mitjançant informes de l’arquitecte municipal i de la Secretaria d’aquesta 
corporació, de data 3 de febrer de 2011. 
 
L’expedient ha estat sotmès a informació pública, sense que s’hagi formulat cap 
al·legació. 

 
D’acord amb el que disposa l’article 204 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, correspon al Ple municipal la competència per aprovar l’alteració 
de la qualificació jurídica dels béns municipals, essent necessari el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, pel fet de tractar-se 
de la desafectació d’un bé demanial, tal com disposen els articles 47.3.k) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 204 del TRLMC. 
 
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Desafectar el bé demanial d’un tram de 1.073,43 m2 del camí de La Pera, al seu 
pas per davant la masia de Can Rigau, actualment adscrit a l’ús públic de vialitat i 
inscrit a l’Inventari de Béns de Sant Julià del Llor i Bonmatí per, posteriorment, 
permutar-ho per un tram de propietat dels senyors XXXX i XXXX, 1.176,40 m2, amb la 
qual cosa es millorarà el traçat d’aquest camí i s’incrementarà la propietat municipal. 
 
2n. Disposar la pertinent modificació de l’Inventari de Béns, així com que es faci 
constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica del bé, que 
passa a ser patrimonial. 
 
3r. Notificar als senyors XXXXX”. 
 
 
 
4t. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR EL MODIFICAT DEL PRO JECTE 
“CONDICIONAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA: COBRIMEN T PISTA” I 
DELEGAR A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL L’APROV ACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ESMENTADA OBRA.  
 
 
“FONAMENTS DE FET 
 
1. En data 18 de novembre de 2010 del Ple va adjudicar el projecte d’obres 
“Condicionament de la pista poliesportiva: cobriment pista” amb un pressupost de 
566.914,52 € a l’empresa Argon Informàtica SA per un import de contracte 467.280,00 
€ (IVA inclòs). 
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Vist l’informe dels directors facultatius d’aquesta obra els quals posen de relleu que 
durant el desenvolupament de l’obra s’han hagut de fer unes modificacions per 
adequar-lo a les prestacions tècniques que exigia el projecte i les normatives 
d’edificació per raons d’interès públic. En concret es tracta de tres modificacions 
motivades per atendre causes imprevistes valorades en 37.980,25 € (IVA inclòs), 
referides a un augment de les unitats d’obra de les següents partides: 
 

- Pous de fonamentació: el projecte executiu contemplava uns amidaments en 
base a un estudi geotècnic que va encarregar l’Ajuntament a l’empresa CECAM. 
Malgrat que l’estudi geotècnic era molt complert és fa impossible saber exactament la 
profunditat exacte de cada pou de fonamentació degut a la variabilitat geològica del 
terreny. La cota exacta de cada pou de fonamentació s’ha determinat a l’obra 
observant el terreny. La determinació exacte de cada cota de fonamentació del 
projecte ha comportat un augment d’amidament i de pressupost en l’apartat de 
moviments de terres i de formigó de pous de fonamentació. 

 
- Sanejament-recollida d’aigües de la coberta: el projecte executiu contemplava 

només la realització del sanejament enterrat i canalitzat d’un costat lateral del projecte.  
 
La façana posterior es deixava amb una recollida d’aigües directament sobre el 
terreny. En realitzar l’obra s’ha observat que el terreny és molt argilós en les capes 
superiors i que no té prou capacitat per absorbir part de l’aigua de la coberta. Per tant, 
s’ha decidit que la millor solució tècnica és la de canalitzar les aigües que es recullen 
amb els baixants de coberta i unir-les en un pou, portant-les fora de l’àmbit del pavelló. 
L’ampliació del sanejament ha comportat un augment d’amidament i de pressupost en 
l’apartat de moviment de terres i d’instal·lacions de sanejament. 

 
- Paviment de la pista de formigó: La cobriment de pista poliesportiva que es 

realitza té més superfície que l’actual pista poliesportiva de formigó. Això genera tot 
d’espais coberts que no estan pavimentats. Amb la realització dels fonaments s’ha 
alterat tot el paviment original, terra i sembrat, perdent les qualitats que tenia a l’origen 
per a poder transitar-hi sense perill de relliscades i fangueig. Aquesta necessitat de 
tenir un paviment amb garanties per els usuaris dins de la part coberta de la pista 
poliesportiva ha fet ampliar la realització de paviment de formigó amb una ampliació 
d'amidament i de pressupost del projecte. 

 
L’import total del projecte, incloses aquestes modificacions, seria de 613.008,97 € (IVA 
inclòs).  
 
Aquests modificacions no afecten a les condicions essencials del contracte, tracten 
d’augments de les unitats d’obra compreses en el contracte i que no impliquen una 
alteració del preu del contracte, en més o en menys, el 20% del preu primitiu del 
contracte. 

2. Per motius de celeritat es fa necessari la delegació del Ple a la Junta de 
Govern Local de la finalització de la tramitació de l’expedient d’aquest modificat i, en 
concret, l’aprovació de l’expedient de contractació i la seva despesa complementària. 
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FONAMENTS DE DRET 

- Vist el que disposen els articles 194, 202 i 217 de la Llei de contractes del 
sector públic i l’article 43 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 

- L'article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , Reguladora de les bases de 
règim local ( LRBRL), modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern 
local estableix que el Ple és l'òrgan competent ,entre d'altres, per les 
contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas els sis milions 
d'euros. 

- L'article 4 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual aprova el 
Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques 
disposa que la facultat per celebrar contractes porta implícita la de l'aprovació 
del projectes , dels plecs , de l'adjudicació del contracte , la de formalització 
d'aquest , de les seves modificacions i de la resta de facultats que la Llei i el 
Reglament atribueixin a l'òrgan de contractació. 

- L'article 13.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú , modificada per la 
Llei 4/1999 , de 13 de gener , disposa que els òrgans de les diferents 
administracions públiques poden delegar l'exercici de les competències que 
tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, encara que no 
siguin jeràrquicament depenents , o de les entitats de dret públic vinculades o 
que en depenguin. 

- Tal com estableix l'article 13.4 del mateix cos legal , les resolucions 
administratives que s'adoptin per delegació han d'indicar expressament 
aquesta circumstància i s'han de considerar dictades per l'òrgan delegant, fent 
constar el número i la data de l'acord. 

-  L'article 22.4 de la LRBRL, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i per la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern 
local, autoritza expressament al Ple per delegar l'exercici de les seves 
atribucions a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local, llevat de les enunciades en 
l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p) i a l'apartat 3 del mateix 
article. 

- L'article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals diu literalment: L'acord plenari pel qual es faci la delegació 
s'adoptarà per majoria simple i tindrà efectes des del dia següent al de la seva 
adopció, sens perjudici de la seva publicació en el BOP. Aquestes regles també 
s'aplicaran a les modificacions posterior a l'esmentat acord. 

En virtut de les facultats conferides per l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril 
Reguladora de les bases de règim local , modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i 
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per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern 
local, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 

ACORD 

1r. Aprovar la modificació del projecte d’obres “Condicionament de la pista 
poliesportiva: cobriment pista”, redactat pels arquitectes XXXXX,  per import de 
37.980,25 € (IVA inclòs) 
 
2n. Determinar que l’import final de contracte resultat de la suma del projecte inicial 
més les modificacions és per import de 613.008,97  (IVA inclòs) i que, aquest import 
aplicant-li la baixa de l’adjudicació dóna un preu de contracte de 505.260,25 € (IVA 
inclòs).  
 
3r. Autoritzar la despesa de 505.260,25 € amb càrrec a la partida 1.342.62200 del 
Pressupost 2011. 
 
4t. Atorgar a  Argon Informàtica SA, contractista de les obres, un termini d’audiència de 
3 DIES HÀBILS, a comptar des de la data de recepció d’aquest escrit, perquè al·legui i 
presenti els documents i justificacions que estimi pertinents. De no presentar-se cap 
al.legació, aquesta aprovació esdevindrà definitiva. 
 

5è. Delegar a la Junta de Govern Local les competències en matèria de contractació 
respecte a l'expedient del modificat del projecte, l’expedient de contractació i el 
contracte “Condicionament de la pista poliesportiva: cobriment pista”. 

6è. Els actes dictats en exercici de les atribucions assenyalades en el punt anterior 
s'entendran dictats pel Ple d'acord amb el que disposa l'article 13.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú modificada per la Llei 4/1999 , de 13 de gener i els mateixos posen 
fi a la via administrativa d'acord amb el que disposen els articles 52.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril , Reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
11/1999, de 21 d'abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la 
modernització del govern local i l'article 172.2.b) 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  

7è. De conformitat amb l'article 13.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en totes les resolucions que es dictin de les 
competències delegades s'hi farà constar expressament el número i la data de l'acord 
de delegació. 

8è. Publicar aquest acord al BOP i al tauler d'anuncis d'acord amb el que estableix 
l'article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals . 

9è. Aquest acord entrarà en vigor el dia següent de la seva adopció, sens perjudici de 
la seva publicació oficial al BOP. 

10è. Notificar aquest acord al contractista de les obres”. 
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. 
 
5è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA MODIF ICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS NÚMEROS 7, 11 i 19 . 
 
“Durant l’aplicació de les Ordenances Fiscals de l’exercici 2011 s’ha vist convenient 
millorar la seva redacció en tres d’aquestes i que són les següents: 
 

a) OF núm. 7 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
 
a.1) Pel que fa als residus comercials dels allotjaments de turisme rural s’han 
detectat que l’import de la taxa no es correspon amb generació real de residus 
de produeixen ja que, amb la redacció actual i tenint en compte  que algunes  
estan en possessió de compostadors que impliquen encara més una reducció 
del residu generat, són establiments en poques habitacions la qual cosa implica 
que no hi ha un volum de residus tant alt com per l’import que se’ls hi aplica 
que es considera massa elevat.  
 
A més, en l’actual redactat de l’ordenança fiscals aquestes activitats es 
trobaven en el mateix epígraf que els hospitals i hotels quan s’ha comprovat 
que el volum de generació de residus d’un allotjament de turisme rural de les 
dimensions dels existents als municipis és molt inferiors a activitats com la 
d’hotel i hospital. 
 
Vist que és voluntat de l’Ajuntament aplicar una taxa que sigui raonable amb la 
realitat de l’activitat, saben que, com a màxim, es podrà exigir als contribuents 
el cost real o previsible del servei (arti. 24.2 LRHL), s’ha analitzant l’ocupació 
potencial de les cases de turisme rural del municipi en funció del nombre 
d’habitacions, per tal d’aconseguir un import de taxa més justa. 
 
a.2) Pel que fa a les escombraries que generen els marxants dels mercats no 
sedentaris i firaires s’havia obviat per error en l’ordenança la seva condició de 
subjectes passius com a generadors de residus i per tant, com a persones 
beneficiades per la prestació del servei de recollida, malgrat sigui de manera 
esporàdica  o d’un cop a la setmana. En aquest sentit cal distingir si el tipus de 
productes de comercialitzen té caràcter alimentari o no. En aquest sentit 
l’annex I de l’ordenança s’hi afegirien dues noves categories dins dels epígrafs 
“Règim mercats i firaires de productes no alimentaris i “Règim de mercats i 
firaires de productes alimentaris”. 
 
 

b) OF núm. 11 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local 
 
S’ha reformulat el càlcul de l’estudi de costos per poder calcular el valor de 
l’aprofitament especial e la taxa atenent al valor del preu per m2 del terreny 
d’ús públic de Sant Julià del Llor i Bonmatí partint del valor de mercat estimat 
del sòl, en base al cost de construcció dels edificis d’acord amb els preus de 
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mercat i facilitat pel Departament d’Arquitectura i Habitatge dela Generalitat de 
Catalunya, l’edificabilitat mitjana i el tant per cent estimat de valor de 
repercussió sobre aquest cost. 
 
En aquest sentit s’han modificats els articles 1, 2, 4, 9 de l’esmentada 
l’Ordenança. 
 
 

c) OF. núm. 19 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial de les estances 
de l’edifici de l’Ajuntament i edificis municipals per la celebració de cerimonies, 
reunions i actes. 

 
Cada vegada més s’estan rebent sol.licituds per utilització del camp de futbol 
de gespa natural del nucli de Bonmatí. Això implica per l’Ajuntament un major 
cost de despesa corrent del que fins ara, era d’utilització gratuïta per tots els 
usuaris. 
 
Per aquest motiu s’ha volgut incorporar un nou apartat en l’article 4 d’aquesta 
Ordenança on es regula la quota d’aquest tribut relativa a la taxa. En aquest 
apartat es contemplarà, ara per ara, una taxa per la utilització del camp de 
futbol de gespa natural del nucli de Bonmatí i, més endavant, quan la pista 
poliesportiva coberta e Bonmatí i la pista poliesportiva descoberta de Sant Julià 
del Llor, actualment ambdues en construcció, estiguin finalitzades, s’obra la 
possibilitat de regular també una taxa per la seva utilització. 

 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Per tot l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 

 
ACORD 

 
1r. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 les següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
 

a) OF núm. 7 reguladora de la taxa per recollida d’ escombraries  
 
a.1) Modificació de la categoria 8.6 i creació d’una nova categoria, a 8.8: 
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8.6. Hotels, altres activitats d'allotjament i hosp itals. 

fins a 100m2 
       3,23 

€  
       3,35 

€  
       2,23 

€  
    126,60 

€  
     98,71 

€  
    234,12 

€  
    294,12 

€  

de 101 a 250m2 
       4,84 

€  
       5,02 

€  
       3,34 

€  
    190,68 

€  
    148,07 

€  
    351,95 

€  
    411,95 

€  

de 251 a 500m2 
       6,45 

€  
       6,70 

€  
       4,46 

€  
    380,60 

€  
    210,50 

€  
    608,71 

€  
    668,71 

€  

mes de 500m2 
       9,68 

€  
     10,05 

€  
       6,68 

€  
    540,70 

€  
    309,21 

€  
    876,32 

€  
    936,32 

€  

 

8.8. Turisme rural, Allotjaments rurals, Residència  casa de pagès 

fins a 10 
persones 

       8,70 
€  

       6,21 
€  

       7,22 
€  

    126,60 
€  

     98,71 
€  

    247,44 
€  

    307,44 
€  

mes de 10 
persones 

     16,13 
€  

     11,17 
€  

       8,91 
€  

    271,25 
€  

    148,07 
€  

    455,53 
€  

    515,53 
€  

 
 
 
a.2) Creació de les noves categories 8.9.1. i 9.01: 
 
 

Epígraf Categoria
 Fracció 

Paper (eur) 

 Fracció 
Envasos 

(eur) 
 Fracció Vidre 

(eur) 

 Fracció 
Orgànica 

(eur) 
 Fracció 

Resta (eur) 

 Cost servei 
+ tractament 

(eur) 
 Proposta de 
taxa (eur/any) 

8.9.1. Tarifa única 4,55 € 3,18 € 0,63 € 8,11 € 14,89 € 31,41 € 62,77 €

9.01 Tarifa única 2,29 € 0,47 € 0,31 31,56 € 4,96 € 39,61 € 79,20 €

 Règim mercats i firaires de productes no alimentar is

Règim de mercats i firaires de productes alimentari s

 
 
 

b) OF núm. 11 reguladora de les taxes per utilitzac ió privativa o aprofitament 
especial del domini públic local  
 
 
Es modifiquen els articles 1, 2, 4, 9 de l’esmentada l’Ordenança. 
 
 
 

Article 1. Fonament i Naturalesa 
Aquest Ajuntament estableix la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic local, segons el que preveuen els articles 57 i 20.3 de la RDL 2/2004 
text refós Llei Reguladora Hisendes Locals en la seva redacció actual, després de 
l’entrada en vigor de la Llei 25/1998 de 13 de Juliol, de modificació del Règim Local de 
les Taxes Estatals i Locals de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter 
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públic; i d’acord amb el que disposen als articles 15 a 19 de la RDL 2/2004 text refós 
Llei Reguladora Hisendes Locals.  
 
Article 2. Fet Imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local, per qualsevol dels fets establerts a l’apartat 3 de 
l’article 20 del RDL 2/2004 text refós Llei Reguladora Hisendes Locals. i que estan 
recollits en les seves tarifes establertes en aquesta ordenança fiscal. 
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores, incloses les distribuïdores i comercialitzadores dels esmentats serveis, 
pels serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la 
Generalitat o una part important del veïnat. 
3. L’exacció d’aquestes taxes es compatible amb d’altres taxes que estiguin 
establertes o es puguin establir per la prestació de serveis o la realització d’activitats 
de competència local. 
 
Article 4. Subjecte Passiu 
1. En general, són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les 
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la 
Llei General Tributària, a favor dels quals s’atorguin les llicències per tal de gaudir de 
l’aprofitament especial, o els quals es beneficiïn del mateix, sense haver sol.licitat la 
llicència. 
 
2. En particular, són subjectes passius les empreses explotadores, incloses les 
distribuïdores i les comercialitzadores dels serveis esmentats en l’anterior article, 
independentment del seu caràcter públic o privat. 
 
Article 9. Normes de Gestió 
1. Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives 
dels subjectes passius, amb Entitats que hagin de tributar per multiplicitat de fets 
imposables, amb la finalitat de simplificar els procediments de declaració, liquidació o 
recaptació. 
 
2. L’import de la taxa consistirà, en tot cas i sense cap excepció en el 1,5% dels 
ingressos bruts procedent de la facturació que obtinguin anualment al terme municipal 
els subjectes passius d’aquesta taxa. 
Pel càlcul dels ingressos bruts esmentats en l’anterior apartat s’estarà al que està 
establert a l’article 24 apartat 1 de la Llei 39/88 en la seva redacció actual vigent 
després de la modificació produïda per l’entrada en vigor de la Llei 51/2002. 
 
3. Telefónica de España, S.A. presentarà les seves declaracions ajustades al que 
preveu la vigent llei 15/87. La declaració d’ingressos bruts compendrà la facturació de 
Telefònica de España, S.A. i la de les seves filials. 
 
Article 10. Quota Tributària 
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1. La quantia de les taxes regulades en aquestes ordenances seran les fixades a les 
tarifes contingudes a l’apartat 2. 
 
2. Les tarifes de les taxes seran les següents: 
 
1-OBERTURA DE SONDATGES, CATES I RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
a) Construir o reparar voreres destruïdes i deteriorades pels particulars: 1,50 €/m2/dia 
b) Obertura de cates i rases: 0,80 €/m2/dia 
 
2-OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
a) Pel mercat setmanal: 0,55 €/ml/dia 
b) Per taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa: 
0,07 €/m2/dia 
c) Per màquines expenedores, congeladors, màquines de gelat i anàlegs: 64,48 €/any 
d) Per rètols publicitaris, tendals, banderoles i similars: 26,52 €/any 
e) Per mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals i altres 
instal·lacions anàlogues: 0,35 €/m2/dia 
f) Per tancament de carrers: 14,26 €/hora 
g) Per rodatge cinematogràfic: 483,60 euros/dia 
h) Per caixers automàtics: 46,83 €/any 
i) Per ocupació amb parades, estands, casetes de venda o elements anàlegs durant 
fires monogràfiques: 1,75 €/ml/dia 
j) per ocupació amb parades de venda de petards: 15,61 €/m2/dia 
k) Per ocupació per la Festa Major: 
k.1) Bars, xurreries, parades de venda de menjar, i anàlegs: 23,40 €/dia 
k.2) Atraccions, gronxadors, barraques, tòmboles: 
k.2.1) fins a 10 m2: 17,00 €/dia 
k.2.2) Per cada m2 d’excés: 1,70 €/m2/dia 
k.3) Parades d’artesania i anàlegs: 1,60 €/ml/dia 
l) Circs: 87,50 €/dia 
 
4- GUALS 
Per cada gual, rebaix de vorera, placa o reserva d’aparcament per entrada de vehicles: 
47,61 €/any. 
L’aprofitament s’autoritzarà prèvia petició de l’interessat i pagament de 52,00 € per la 
placa, i serà prorrogat automàticament anualment. 
 
 

 
c) OF. núm. 19 reguladora de la taxa per l’aprofita ment especial de les 

estances de l’edifici de l’Ajuntament i edificis mu nicipals per la celebtació 
de cerimonies, reunions i actes.  

 
 

a) Es modifica el títol de l’Ordenança Fiscal que, a partir d’ara passarà a 
anomenar-se “Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització d’edificis i 
instal·lacions municipals”. 
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b) Modificació de l’article 4: s’introdueix un nou punt 3 sota el títol “Ús del camp de 
futbol de gespa natural de Bonmatí” 
 
Hora o fracció amb llum 62,27 €/h 
Hora  o fracció sense llum 13,57 €/h 
 

Queden exemptes de pagament de la taxa les entitats sense ànim de lucre inscrites en 
el Registre d’Entitats de Sant Julià del Llor i Bonmatí sempre que utilitzin les 
instal·lacions per les activitats ordinàries d’aquestes entitats. Qualsevol esdeveniment 
extraordinari meritarà automàticament per aquestes entitats l’obligatorietat del 
pagament d’aquesta taxa. 
 
 
2n. Exposar aquest acord en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, durant 30 dies, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
3è. Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat termini 
d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional es consideraran 
elevats a definitius. 
 
4è. Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent-hi els inicials elevats 
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de la modificació aprovada, es 
publiqui al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
 
 
6è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR L’ESCENARI PRESSUPOS TÀRI 2011-
2014 PEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRE SSUPOSTÀRIA.  

 
“El Real Decret Legislatiu 2/2007 de 28 de desembre, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, estableix en el seu article 20 l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària de les entitats locals inclosos en l’àmbit subjectiu definit a 
l’article 111 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.  
 
L’article 22 del Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària i l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria financera dels ens locals 
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, disposa en el seu article 10 
que les entitats locals que no hagin complert l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el 
moment d’aprovació o liquidació del pressupost o de l’aprovació del compte general, 
estan obligats en el termini de tres mesos a l’aprovació pel ple de la corporació d’un 
pla econòmic financer de reequilibri en un termini no superior a tres exercicis com a 
condició per a la seva aprovació. El termini màxim es computa a partir del 31 de 
desembre de l’exercici en curs.  
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En l’esmentat pla es recolliran les activitats a realitzar i les mesures a adoptar en 
relació a la regulació, execució i gestió de les despeses i dels ingressos, que permetin 
garantitzar el retorn a una situació d’estabilitat pressupostària. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Aprovar l’escenari pressupostari 2011-2014 pel compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.  
 
2n.  Fer tramesa de la present resolució, juntament amb la documentació establerta a 
l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 
financera dels ens locals, al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
 
7. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈ DITS NÚM. 2 
DEL PRESSUPOST 2011  
 
“Vist el resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, amb un romanent 
de tresoreria positiu de 76.381,26 €,  d’acord amb el que disposa l’art. 177 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 39/88,  de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  vist la insuficiència d’algunes partides 
del pressupost de l’exercici corrent, les quals es preveu siguin insuficients per poder 
atendre majors despeses o crèdits extraordinaris.  
 
Vistos els informes de secretaria i intervenció, i  d’acord amb el que disposa l’art.194 
del text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals; el Ple aprova, per 
unanimitat dels membres presents, el següent 
 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 2/2009  de modificació de  crèdits d’acord amb el 
següent detall: 
 
1. Modificació de crèdits per suplements i crèdits extraordinaris, amb càrrec al 
romanent de tresoreria de l’exercici de 2010. 
 
 
A) PARTIDES A SUPLEMENTAR  
Codi  partida Denominació partida Consig. Ant. Suplemen

t 
Consig. 
Final 

165 63300 Soterrament xarxa serveis c/ Vell i 25.285,60 8.126,48 30.412,08 
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c/ Nou 

342 62301 Enllumenat zona equipament 
SAU3 

39.830,86 
 952,32 40.783,18 

342 62202 Cobriment i tancament pista  570.726,64 
 45.000,00 615.726,6

4 

  TOTAL    
54.078,80 

 
B) CREDITS EXTRAORDINARIS      

Codi  partida Denominació partida Consig. 
Ant. 

Suplemen
t 

Consig. 
Final 

011 31033 Interessos préstec per subvencions 0,00 21.953,42 21.953,42 
  TOTAL  21.953,42  
 
A) PARTIDES A SUPLEMENTAR ................................................... 54.078,80 euros   
B) CREDITS EXTRAORDINARIS .................................................... 21.953,42 euros 
TOTAL. ............................................................................................. 76.032,22 euros 
 
C) FINANÇAMENT A CARREC DEL ROMANENT DE TRESORERIA  
DISPONIBLE  DE L’EXERCICI 2010 ................................................ 76.381,26 euros 
 
D) RESTA PENDENT D’APLICAR  ................................................... 349,04 euros 
 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Tercer.-  En cas de no presentar-se reclamacions, l’expedient de modificació de crèdit  
es considerarà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Quart.-  Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la 
Província, resumida a nivell de capítols.” 
 
 
 
 
8e. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ D EL LLOR I 
BONMATÍ PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ DE L ES OBRES I LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE SANT JUL IÀ DEL LLOR I 
BONMATÍ.  
 
Abans de sotmetre aquest dictamen a votació, el senyor Pujolras pregunta on es fa al 
final la deixalleria. 
 
El senyor Gifre contesta que al darrere de l’envelat. 
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A continuació el senyor Pujolras pregunta si agafaran molt de tros. 
 
Respon el senyor Rodríguez que uns 300 m2 aproximadament. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“Vist que és d’interès de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí la creació d’una 
instal·lació municipal per a la millor gestió dels residus en el municipi i que el Consell 
Comarcal de la Selva té interès en participar, d’una manera activa, en la creació d’una 
xarxa comarcal supramunicipal d’instal·lacions destinades a incrementar la recollida 
selectiva, tot facilitant al ciutadà la seva utilització i als ajuntaments la seva gestió. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí està interessat en adherir-se al 
servei de deixalleria adaptat als municipis petits i delega al Consorci Mediambiental de 
la Selva la redacció del projecte, direcció i construcció de les obres, les quals inclouran 
la obra civil i l’equipament interior necessari. 
 

Vist que el projecte de la xarxa comarcal de deixalleries porta implícit un nou concepte 
de deixalleria, que s’ha definit com a “Punt de Recollida de Residus Municipals”. 

 

Vist que el Consell Comarcal de la Selva, ha estat afavorit pel Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya, quinquenni 2008-2012, pel finançament del projecte de 
Construcció dels punts de recollida de residus municipals de Susqueda i Sant Julià del 
Llor i Bonmatí, amb una aportació de 120.000,00 € per totes dues instal·lacions. 

 

Vist que, un cop finalitzades les obres i recepcionades per part de l’Ajuntament, serà 
necessària la redacció i aprovació d’un conveni específic que reguli les condicions que 
regiran la gestió posterior de les instal·lacions. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 

ACORD 
 
1r. Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí per a la redacció del projecte, direcció de les obres i 
construcció de la deixalleria municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí, per import de 
60.000 euros i que s’acompanya com annex  a aquest dictamen. 
 
2n. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de La Selva.”. 
 
 
ANNEX 
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CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i L’A JUNTAMENT DE SANT 
JULIÀ DE LLOR i BONMATÍ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJE CTE, DIRECCIÓ DE LES 
OBRES i CONSTRUCCIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE LLOR i 
BONMATÍ 
 

A la seu del Consell Comarcal de la Selva, el dia 9 de març de 2011, es reuneixen: 

 
El senyor XXX, president del Consell Comarcal de la Selva,a ctuant en el seu 
nom i representació, en l’exercici de les seves competències. 

 
El XXXXX  Alcalde-President, en nom i representació del municipi de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària i suficient per a 
contractar i obligar-se en les respectives qualitats en que actuen i, 

 
Manifesten: 

I. Que és de l’interès de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí la creació d’una 
instal·lació municipal per a la millor gestió dels residus en el seu municipi. 

II. Que és de l’interès del Consell Comarcal de la Selva participar d’una manera activa en la 
creació d’una xarxa comarcal supramunicipal d’instal·lacions destinades a incrementar la 
recollida selectiva tot facilitant al ciutadà la seva utilització i als ajuntaments la seva 
gestió. 

III. Que d’aquest interès compartit en sorgeix l’acord de data 9 de març de 2011 pel qual 
l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí s’adhereix al servei de deixalleria adaptat als 
municipis petits i delega al Consorci Mediambiental de la Selva la redacció del projecte, 
direcció i construcció de les obres, les quals inclouran la obra civil i l’equipament interior 
necessari. 

IV. Que mitjançant aquest mateix acord es destina a aquest objectiu la parcel·la situada a la 
Pujada Grup Bondia, s/n. del nucli de Bonmatí 

V. Que el projecte de la xarxa comarcal de deixalleries porta implícit un nou concepte de 
deixalleria, que s’ha definit com a “Punt de Recollida de Residus Municipals”. 

VI. Que el Consell Comarcal de la Selva, ha estat afavorit pel Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, quinquenni 2008-2012, pel finançament del projecte de Construcció dels 
punts de recollida de residus municipals de Susqueda i Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb 
una aportació de 120.000,00 € per totes dues instal·lacions. 

VII. Que, un cop finalitzades les obres i recepcionades per part de l’Ajuntament, serà 
necessària la redacció i aprovació d’un conveni específic que reguli les condicions que 
regiran la gestió posterior de les instal·lacions. 

En conseqüència, s’acorda formalitzar el present conveni de col·laboració entre les parts 
d’acord amb les següents: 
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CLÀUSULES 
 
Primera. 
L’objecte d’aquest conveni és regular el procediment de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Julià de Llor i Bonmatí i el Consell Comarcal de la Selva per a la redacció del projecte, 
direcció de les obres i construcció de les instal·lacions destinades a Punt de Recollida de 
Residus Municipals de Sant Julià de Llor i Bonmatí segons delegació prèviament realitzada. 
 
Segona. 
L’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí posa a disposició del Consell Comarcal la 
parcel·la municipal situada a la Pujada Grup Bondia, s/n. del nucli de Bonmatí per a la 
construcció del Punt de Recollida de Residus Municipals de Sant Julià de Llor i Bonmatí 
 
Tercera. 
Dita parcel·la es trobarà lliure de servituds i a punt per a l’entrada de maquinària, havent de 
projectar i executar l’Ajuntament, al seu càrrec, totes les obres d’infraestructura corresponents 
a l’accés i entorn de la instal·lació així com els subministres i escomeses de les diferents xarxes 
de serveis necessaris (electricitat, aigua i clavegueram). 
 
Quarta. 
El Consell Comarcal, en compliment de les competències delegades, redactarà el projecte 
corresponent per, posteriorment, adjudicar les obres i dur a terme el seguiment de les mateixes 
fins a la posada en funcionament de les instal·lacions. No obstant això, l’Ajuntament de Sant 
Julià de Llor i Bonmatí podrà participar en el seguiment posterior de les obres. 
 
Cinquena. 
En el cas que, un cop redactat el projecte per a la construcció d’un “Punt de Recollida de 
Residus Municipals a Sant Julià de Llor i Bonmatí el pressupost total de contracte, que inclourà 
les despeses generals d’empresa, el benefici industrial i l’impost sobre el valor afegit, s’elevi a 
una import superior a la subvenció atorgada pel PUOSC, s’estableix el següent finançament: 
 

▪ El Consell Comarcal de la Selva aportarà, amb càrrec a l’anualitat del 2012, un 
màxim de 60.000€. 

 
▪ L’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí aportarà, amb càrrec als seus fons 

propis, l’import restant necessari fins a assolir el cost total de les obres (despeses 
tècniques i de gestió incloses), fixat a dia d’avui i a l’espera del projecte constructiu 
definitiu en 80.000 euros. 

 
▪ En funció del grau de finançament global el Consell Comarcal podrà subvencionar, 

total o parcialment, els costos tècnics derivats de la redacció del projecte i la 
posterior direcció de les obres, imports que la Norma Tècnica sobre Deixalleries 
estableix en un 4% del pressupost corresponent a l’obra civil.  

 
▪ Qualsevol baixa en l’adjudicació de les obres repercutirà únicament en la quantitat a 

aportar per l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí Així mateix, també serà 
l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí qui es farà càrrec de costejar qualsevol 
imprevist que pugui sorgir durant l’execució de l’obra. 

 
Sisena. 
El Consell Comarcal es compromet a dur a terme les gestions necessàries per a intentar 
aconseguir el finançament complementari de l’obra. En aquest sentit, qualsevol altre tipus de 
finançament extern que s’aconsegueixi serà descomptat de l’aportació municipal. 
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Setena. 
L’aprovació del present conveni porta implícita l’aprovació del “Projecte de Punt de Recollida de 
Residus Municipals de Sant Julià de Llor i Bonmatí” tot facultant el Consell Comarcal de la 
Selva per dur a terme la contractació de les obres i el pagament de les despeses originades. 
L’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí abonarà, mitjançant transferència, la part del cost 
que li correspongui en un període no superior a 60 dies des de l’adjudicació de les obres. 
 
En el supòsit que l’Ajuntament desitgés l’avançament de les obres més enllà de l’anualitat del 
PUOSC en què estan incloses (2012) caldrà que faci front a un avançament també del 100% 
del cost de les obres, recuperant l’import de la subvenció en el moment en què aquesta li sigui 
abonada al Consell Comarcal de la Selva.  
 
Vuitena. 
La titularitat de les instal·lacions resultants serà de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí 
qui, no obstant, restarà obligat a integrar-les a la Xarxa comarcal de deixalleries de la Selva. 
Per aquesta mateixa raó, l’Ajuntament de de Sant Julià de Llor i Bonmatí resta obligat a fer la 
recepció de les obres un cop aquestes es donin per finalitzades. 
 
Novena. 
La construcció del Punt de Recollida de Residus Municipals de Sant Julià de Llor i Bonmatí es 
realitza per delegació de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, per la qual cosa aquest 
atorgarà els permisos necessaris sense maridar cap tipus de taxa o llicència al Consell 
Comarcal. 
 
Desena. 
Qualsevol alteració del contingut d’aquest conveni haurà de ser acceptada i aprovada pels 
òrgans col·legiats corresponents de cada administració. 
 

I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, mitjançant 
tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats. 

  

 
9e. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE DELEGA CIÓ DE 
COMPETÈNCIES ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL L LOR I BONMATÍ, 
EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I EL CONSORCI DE BE NESTAR SOCIAL 
DE LA SELVA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS . 
 
“Que el Consell Comarcal de la Selva, l’any 1989, en el marc de cooperació 
interadministrativa, entre l’ICASS i el propi Consell, va subscriure mitjançant delegació 
de competències de l’Ajuntament, un conveni per a la prestació dels serveis socials 
d’atenció primària al  municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
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Des d’aquest conveni inicial s’ha avançat progressivament, amb l’ampliació de l’oferta 
per a noves prestacions dins de l’àrea de benestar social, per donar resposta a les 
necessitats detectades i a la responsabilitat municipal d’atendre-les en la mesura de 
les seves competències i disponibilitat, situació que ha generat noves relacions 
contractuals entre el Consell i l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 
És voluntat compartida entre el Consell Comarcal i l‘Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí d’unificar en un únic conveni la definició dels serveis que fins al moment 
present s’han delegat al Consell, les prestacions que es determinen, la contraprestació 
econòmica que per cada un d’ells satisfà l’Ajuntament i/o els particulars beneficiaris i 
totes les demés característiques que en l’actualitat els concreten. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 

ACORD 
 
1r. Aprovar el Conveni interadministratiu de delegació de competències entre 
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, el Consell Comarcal de la Selva i el 
Consorci de Benestar Social de la Selva per la prestació dels serveis bàsics i 
especialitzats, amb un pressupost de 10.361,00 euros i que s’acompanya com annex  
a aquest dictamen. 
 
2n. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de La Selva.”. 
 

 
ANNEX 
 
 
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE L’AJUNTA MENT DE SANT JULIÀ 
DEL LLOR I BONMATÍ, EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA  I EL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL DE LA SELVA PER A LA PRESTACIÓ DELS  SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS I ESPECIALITZATS  
 
 
A Santa Coloma de Farners, a la seu del Consell Comarcal de la Selva, el dia 9 de març de 
2011, es reuneixen: 
 
D’una part el Sr. XXXX, president del Consell Comarcal de la Selva, en ’exercici de les 
competències que li són pròpies, 
 
I el Sr. XXXX, president del Consorci de Benestar Social de la Selva, en l’exercici de les 
competències que li són pròpies. 
 
I d’altra, el Sr. XXXX, alcalde – president de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, 
autoritzat per la firma d’aquest conveni per acord de data 16 de juny de 2007. 
 
MANIFESTEN 
 

I. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix en favor 
dels Ajuntaments les següents competències: Estudiar i detectar les necessitats 
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socials en llur àmbit territorial; crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant 
propis com delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis 
socials i el pla estratègic corresponent; elaborar plans d'actuació local en matèria 
de serveis socials i participar, si escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica 
corresponent; establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 
serveis socials bàsics; complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics; 
promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de 
la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de 
serveis socials i el pla estratègic corresponent; col·laborar amb l'Administració de la 
Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció i control en matèria de serveis 
socials; coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels 
altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en 
l'àmbit dels serveis socials locals. 

 
L’apartat segon d’aquest article estableix que el Consell Comarcal supleix als 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants en la titularitat d’aquestes 
competències quan aquests no estan en condicions d’assumir-les directament o 
mancomunadament. 

 
II. L’article 62 de la llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, estableix el 

cofinançament dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i l’Administració de 
la Generalitat. També estableix que el finançament de la infraestructura, dels 
locals, del material, del manteniment del sistema d'informació, del suport 
administratiu i de les prestacions econòmiques d'urgència social és a càrrec de 
l'ens local gestor de l'àrea bàsica de serveis socials 

 
III. L’article 25.1 lletra c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix 
com a competències dels Consells Comarcals aquelles que li deleguin els 
ajuntaments. 

 
IV. La llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, a la 

seva secció tercera regula les prestacions econòmiques d’urgència social. 
 
V. Per acord de Govern de data 11 d’octubre de 2010 es va aprovar la cartera de 

serveis socials 2010-2011 que regula un sistema d’accés universal als serveis 
socials en el qual no s’ha d’excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per 
manca de recursos econòmics.  

 
VI. És necessari plantejar la realitat dels serveis socials que son un dret de tots els 

ciutadans, i una obligació dels ens locals. 
 
VII. Que el Consell Comarcal de la Selva, l’any 1989, en el marc de cooperació 

interadministrativa, entre l’ICASS i el propi Consell, va subscriure mitjançant 
delegació de competències de l’Ajuntament, un conveni per a la prestació dels 
serveis socials d’atenció primària al  municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 
Des d’aquest conveni inicial s’ha avançat progressivament, amb l’ampliació de 
l’oferta per a noves prestacions dins de l’àrea de benestar social, per donar 
resposta a les necessitats detectades i a la responsabilitat municipal d’atendre-les 
en la mesura de les seves competències i disponibilitat, situació que ha generat 
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noves relacions contractuals entre el Consell i l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí 

 
VIII. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí manifesta no estar en disposició 

d’assumir directament les competències que figuren a l’article 31 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, motiu pel qual és voluntat compartida 
entre el Consell Comarcal i l‘Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí establir un 
conveni amb la definició dels serveis que es deleguen al Consell, les prestacions 
que es determinen, la contraprestació econòmica que per cada un d’ells satisfà 
l’Ajuntament i/o els particulars beneficiaris i totes les demés característiques que en 
l’actualitat els concreten. 

 
IX. El Consell Comarcal de la Selva forma part del Consorci de Benestar Social de la 

Selva, i li ha encomanat la gestió dels serveis socials delegats pels municipis de 
menys de vint mil habitants de la comarca, en tenir aquest consorci qualitat de ens 
instrumental del Consell Comarcal. 

 
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord, accepten 
el contingut següent. 
 
CONVENI 
 
1. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí delega al Consell Comarcal de la Selva les 

següents competències en matèria de serveis socials regulades a l’article 31 de la Llei 
12/2007: 

 
1. Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 

administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent;  

2. Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el 
pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis 
corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials bàsics;  

3. Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics;  
4. Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 

socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la 
Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis 
socials i el pla estratègic corresponent;  

5. Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials;  

6. Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes 
de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis 
socials locals. 

 
1.1.- L’exercici d’aquestes competències implicarà la prestació dels següents serveis amb 
caràcter exclusiu i excloent per part del Consell Comarcal de la Selva: 
 

• Equips bàsics d’atenció social primària (EBASP) 
- educador social 
- treballador social 

 
• Servei d’atenció domiciliària (SAD Social i Dependència) 

 
• Servei de Teleassistència (TAD) 
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1.2.- L’exercici de les competències establertes als apartats b), d), e) i f) tindrà caràcter 
concurrent entre l’entitat delegant i el Consell Comarcal.  
 
1.3.- L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí també delega al Consell Comarcal de la 
Selva la prestació dels següents serveis socials especialitzats: 
 

• Servei de transport adaptat (STA) 
• Pla de dones  
• Pla de Ciutadania i Immigració 

 
2. El Consell Comarcal de la Selva accepta aquesta delegació i encomana al Consorci de la 

Benestar Social de la Selva la prestació material dels serveis delegats, incloent la gestió 
de les fonts de finançament d’aquests serveis (aportacions econòmiques de la Generalitat i 
de l’Ajuntament). 
 

3. El Consorci de Benestar Social de la Selva adquireix el compromís de prestar aquests 
serveis amb les condicions que es fixen per a cada un d’ells de conformitat amb la 
normativa reguladora expressada als antecedents, i les condicions particulars que consten 
a l’annex I d’aquest conveni. 
 

4. El Consorci de Benestar Social de la Selva destinarà els fons disponibles per al 
finançament dels programes del conveni d’acord amb aportacions dels contracte-programa 
signat amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania i si s’escau, del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials per al desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials de 
les corporacions locals. 
 

5. L’Ajuntament farà l’aportació econòmica que consta a l’estudi de costos de  l’annex I del 
conveni per tal que el Consorci pugui desenvolupar els serveis delegats, tant bàsics com 
especialitzats. Aquesta aportació consistirà en el 34% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials 
estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials; més les 
despeses generals que ocasioni al consorci la prestació material dels serveis socials 
bàsics delegats; així com, el percentatge que correspongui al municipi per cobrir la 
despesa que genera la prestació dels serveis socials especialitzats delegats a tota la 
comarca, calculat en funció dels seus habitants. 
 

6. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí es compromet a satisfer al Consorci de 
Benestar Social de la Selva l’import de l’aportació econòmica fixada a l’apartat anterior en 
quotes trimestrals iguals. A aquest efecte s’estableix el següent mitjà de pagament de les 
quotes: ( escollir una de les següents opcions) 

 
- Rebut domiciliat al compte corrent .... 
- Deducció dels pagaments que el Consell Comarcal efectua a l’Ajuntament en 

virtut de les competències en matèria tributària, o altres pagaments del Consell 
Comarcal en favor de l’Ajuntament 

- Confirming amb l’entitat bancària ..... 
- Transferència bancària 

 
L’Ajuntament aportarà també els següents mitjans materials per l’exercici de les 
competències: locals per fer l’atenció al públic, material fungible d’oficina,  manteniment 
del sistema informàtic i suport administratiu. 
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7. L’ampliació de qualsevol servei contingut en aquest conveni serà notificada a l’Ajuntament 

corresponent per tal que aquest faci l’autorització expressa i aprovi el seu finançament. 
 

8. Aquest conveni tindrà la durada d’un any i serà prorrogable, pels exercicis següents 
naturals, podent modificar-se tant els serveis delegats com l’aportació de l’Ajuntament. En 
cas prorroga i manca d’acord en el finançament a càrrec de l’Ajuntament s’utilitzaran els 
mateixos barems de l’any anterior incrementats en la variació positiva que hagi tingut l’IPC 
de Catalunya durant l’any de vigència. 
 

9. Cada una de les parts podrà acordar la recessió d’aquest conveni, amb una antelació 
mínima de 3 mesos a la seva fi, que s’haurà de comunicar a l’altra part pel seu 
coneixement i efectes corresponents. En cas de rescissió del conveni es produirà la 
subrogació del personal adscrit al servei en els termes de l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors.” 

 
 
 
 
10è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT EL C ONVENI 
URBANÍSTIC ENTRE D’EXIDE TECHNOLOGIES RECYCLING SL I 
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ PER P RESERVAR EL 
MEDI I LA PROTECCIÓ DE LA FRANJA DE SÒL NO URBANITZ ABLE SITUADA 
ENTRE LA L’ ESMENTADA INDÚSTRIA  I EL SÒL URBÀ  
 
“En data 3 de gener de 2011 el Ple va aprovar inicialment el conveni urbanístic entre 
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí i l’empresa Exide Technologies Recycling 
SL per preservar el medi i la protecció de la franja de sòl no urbanitzable situada entre 
la l’esmentada indústria  i el sòl urbà. 
 
L’esmentat conveni es va sotmetre a informació pública per termini d’ un mes en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 25 de 7 de febrer de 2011, a la web de 
l’Ajuntament tal com disposa l’article 8 apartats 3 i 5 del Text refós llei d’urbanisme i al 
tauler d’edictes.  
 
Durant el tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.  
 
Així mateix durant aquest tràmit s’han introduït una modificació en el conveni que ha 
contribuït a una millora d’interès general com és que, en data 16 de febrer de 2011 el 
senyor Enric Ripoll Pla, en representació d’Exide Technologies Recycling SL va 
presentar un escrit (RE 286/16-02-11) en el qual l’entitat que representa es compromet 
a assumir el manteniment de la zona verda pública que ha estat objecte de cessió 
anticipada en virtut del conveni objecte d’aquest acord i que aquesta obligació queda 
vinculada a l’existència de l’activitat desenvolupada per l’empresa. Així mateix la 
mercantil es compromet en el mateix escrit a assumir, mentre desenvolupi l’activitat en 
les actuals instal·lacions i tal com a anat efectuant en els últims anys, el pagament del 
subministrament elèctric del cementiri municipal. 
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Vist tel que disposa l’article 104 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 definitivament el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí i l’empresa Exide Technologies Recycling SL que té per objecte 
preservar el medi i la protecció de la franja de sòl no urbanitzable situada entre la 
l’esmentada indústria  i el sòl urbà. L’esmentat conveni, en la seva redacció definitiva, 
s’incorpora com annex a aquest acord. Aquest conveni urbanístic formarà part del Pla 
Especial (PE3) amb la finalitat de regular urbanísticament l’activitat que l’esmentada 
empresa desenvolupa a la banda oest de Bonmatí, en compliment de l’article 153 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic. 

 
2n. Publicar l’acord d’aprovació d’aquest conveni en el Butlletí Oficial de la Província 
dins del mes següent a la seva aprovació. 
 
3r. Notificar aquest acord als interessats. 
 
4t. Trametre una copia d’aquest conveni al Departament de Política Territorial i Obres 
Publiques en el termini d’un mes des de llur aprovació perquè sigui inserit en la secció 
de convenis urbanístic del Registre de planejament urbanístic de Catalunya”. 
 
 
ANNEX  
 
CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ  DEL LLOR I BONMATÍ I 
EXIDE TECHNOLOGIES RECYCLING RELATRIU A LA PRESERVA CIÓ DEL MEDI I LA 
PROTECCIÓ DE LA FRANJA DE SÒL NO URBANITZABLE SITUA DA ENTRE LA 
INDÚSTRIA PROPIETAT L’EMPRESA I EL SÒL URBÀ. 
 
 
Sant Julià de Llor i Bonmatí, 16 de febrer de 2011 
 
 
 
REUNITS 
 
Per una part, l’Il·lm. XXXX, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, 
assistit de la sota escrita Secretària de la corporació, en la seva consideració de fedatària 
pública municipal. 
 
Per l’altra, Sr. XXXXX, actuant en nom i representació de la companyia mercantil Exide 
Technologies Recycling, SL en la seva condició de President del Consell d’Administració de la 
pròpia societat, amb domicili a efectes del present document a Ronda de Dalt, s/n 17164 St 
Julià de Llor i Bonmatí, constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura autoritzada pel 
Notari de Figueres, Sr. XXXXX, el dia 11 de novembre de 1996, número de protocol 1.377, i 
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canviada la seva denominació a l’actual en virtut d’escriptura pública atorgada davant el Notari 
d’Alcobendas, Sr. XXXXXX en data de X, número X del seu protocol. 
 
Inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom X, Foli X, Foli X, amb CIF X 
 
I reconeixent-se mútuament capacitat legal i suficient per a la subscripció del present conveni,  
 
MANIFESTEN 
 
Primer.-  Que la companyia mercantil Exide Technologies Recycling SL empresa dedicada al 
reciclatge de residus especials de conformitat amb la llei 6/93 de Residus, que gaudeix de la 
condició d'empresa d'utilitat pública, des de 1961 es troba emplaçada en la mateixa finca 
d’aquest terme municipal de Sant Julià de Llor i Bonmatí i des de 1972 destina la seva activitat 
al reciclatge de residus especials, gaudint a l'efecte les pertinents llicències tant de 
l'Administració Autonòmica com de l'Administració Local. 
 
Segon.-  Que les vigents Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Sant Julià de 
Llor i Bonmatí, Text Refós de 2002, classifiquen la finca indicada en part com a sòl urbà 
consolidat i en part com a no urbanitzable i preveuen en el seu article 153, en el seu apartat de 
Plans Especials d'Ordenació de la subzona industrial 8c, que s’haurà de redactar un  Pla 
Especial 3 (PE-3) amb la finalitat de regular urbanísticament l’activitat que l'empresa Exide 
Technologies Recycling S.L. desenvolupa a la banda oest de Bonmatí. La disposició estableix 
que cal redactar un Pla Especial que reguli i ordeni les edificacions i l'activitat així com la 
preservació del medi i la protecció de la franja de sòl no urbanitzable situada entre la indústria i 
el sòl urbà. 
 
Tercer.-  Que la finca propietat Exide Technologies Recycling S.L. sobre la qual s’emplacen les 
instal·lacions industrials referenciades està travessada pel  camí públic anomenat “Camí del 
Cementiri” inscrit a l’Inventari de Camins Municipals de Sant Julià del Llor i Bonmatí, que 
delimita l’àmbit de sòl urbà consolidat amb el no urbanitzable, si bé aquest camí no és 
susceptible d’ús adequat i es troba a la pràctica en desús, atès que l’empresa Exide 
Technologies Recycling, SL, amb la finalitat de preservar la seguretat dels usuaris de 
l’esmentat camí va disposar l’obertura, des d’un temps ençà, d’un nou camí alternatiu i més 
ampli que discorre sobre la finca propietat d’Exide Technologies Recycling S.L, adequant-lo i 
condicionant-lo per permetre el degut trànsit de vehicles i persones, trànsit que es troba en 
l’actualitat degudament consolidat, essent el generalment utilitzat per les persones i vehicles 
que transiten per la zona. 
 
Quart.-  Que malgrat la circumstància anterior, aquest camí alternatiu existent es troba massa a 
prop de la zona residencial amb les conseqüents molèsties que això ha provocat en alguns 
moments als veïns. Així mateix pel que fa a l’antic camí és encara ocasionalment utilitzat per 
algunes persones, ja sigui peatonalment o mitjançant l’ús de vehicle, el que genera problemes 
de seguretat viària, atès que és un espai que s’utilitza a la pràctica com a element de trànsit i 
maniobra pels vehicles de l’empresa Exide Technologies Recycling S.L 
 
Cinquè.-  Que a tenor de les consideracions anteriors és d’interès tant de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Llor i Bonmatí com de la mercantil Exide Technologies Recycling S.L concretar de 
quina manera es preservarà el medi i la protecció de la franja de sòl no urbanitzable situada 
entre la indústria propietat d’Exide Technologies Recycling SL i el sòl urbà, tal com prescriu 
l’article 158 de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Sant Julià del Llor.  
Aquest objectiu es plasmaria amb una cessió a favor de l’Ajuntament de part del sòl no 
urbanitzable i descrita en el pacte V,  propietat de l’empresa i que les Normes Subsidiàries 
obliguen a preservar i protegir així com procedir a una permuta de les finques que corresponen 
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a el tram del “Camí del Cementiri” que discorre entre la propietat d’Exide Technologies 
Recycling SL per la que conformaria un nou vial amb traçat diferent del  camí alternatiu 
existent, amb la finalitat d’eliminar els problemes de seguretat que està ocasionant la 
concurrència dels vehicles de l’empresa i els vianants i conductors en el tram del Camí del 
Cementiri que parteix la propietat d’Exide,  i a tal efecte subscriuen els següents 
 
PACTES 
 
I. És objectiu d’aquest conveni urbanístic concretar de quina manera es preservarà el 
medi i la protecció de la franja de sòl no urbanitzable situada entre la indústria propietat d’Exide 
Technologies Recycling SL i el sòl urbà, tal com prescriu l’article 158 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Sant Julià del Llor. El contingut d’aquest conveni 
constituirà el fonament del document del Pla Especial que redactarà Exide Technologis 
Recycling SL per donar compliment a l’esmentat precepte del planejament general municipal. 

 
II.  Primerament Exide Technologies Recycling SL sol·licitarà llicència urbanística 
d’obertura de camí amb una proposta de nou camí i construcció d’una mota, condicionat a que 
sigui desafectat el tram del Camí del Cementiri de discorre entre la propietat d’Exide 
Technologies Recycling SL i condicionat també a l’afectació com a domini públic d’aquest nou 
camí que es pretén construir. Les característiques mínimes del nou camí serien: amplada de 5 
metres més una cuneta d’1 metre a banda i banda. El ferm hauria de ser de 25 cm de tot-ú 
compactat.  

 
Pel que fa a la mota, Exide Technologies Recycling SL la construirà al seu càrrec, en l’ espai 
que es cedirà com a zona verda i que es descriu en la clàusula V d’ aquest conveni. La finalitat 
de la dita mota és la de separar la zona urbana residencial i la resta de finca propietat de Exide 
Technologies Recycling S.L, per tal d’impedir les visuals de les instal·lacions industrials 
existents i atenuar el soroll del trànsit de vehicles del nou vial que es construirà. Aquesta mota 
haurà de ser de 2,5 metres d’alçada.  
 
III. Simultàniament a la tramitació d’aquesta llicència urbanística l’Ajuntament de Sant Julià 
de Llor i Bonmatí, de conformitat amb els articles 12, 20, 44 i concordants del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/88, de 17 d’octubre, incoarà 
expedient de desafectació d’un tram del “Camí del Cementiri”, en concret el que parteix la 
propietat d’Exide Technologies Recycling SL, de superfície 891,79 m2 segons la documentació 
gràfica i la medició tècnica practicada d’acord amb el plànol que s’adjunta al present com a 
Annex 1, declarant-ho parcel·la sobrera. 
 
Un cop finalitzat l’expedient de desafectació es procedirà, de conformitat amb l’article 44 del 
meritat Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, a tramitar expedient de permuta de la finca 
titularitat municipal desafectada, com a parcel·la sobrera de superfície 891,79 m2  amb la 
destinada a nou camí titularitat d’ Exide Technologies Recycling S.L de superfície 1.624,44m2, 
la qual s’afectarà a domini públic viari. El contracte de permuta quedarà condicionat en la seva 
eficàcia a que els Serveis Tècnics Municipals informin de la correcta execució del nou camí 
públic. 
 
IV.- En el termini de dos mesos des de la signatura de contracte de permuta, Exide 
Technologies Recycling SL presentarà, als efectes de la seva tramitació i aprovació i de 
conformitat amb les Normes Subsidiàries de Planejament, el corresponent projecte de Pla 
Especial, el qual contemplarà el canvi de traçat del tram camí públic “Camí del Cementiri” 
objecte d’aquest conveni urbanístic, concretarà la tipologia i materials d’acabats del nou camí, 
la supressió del camí alternatiu actual i la construcció de la mota. 
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V. En el moment de la signatura del present conveni urbanístic, Exide Technologies 
Recycling S.L. efectuarà en favor de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, la cessió 
anticipada d’una part de la seva finca de superfície 7.806,96m2 amb destinació vinculant a 
zona verda pública que resultarà de les determinacions del Pla Especial projectat, d’acord amb 
el plànol que s’adjunta al present com a Annex 2.  
 
VI. L’Ajuntament de St. Julià de Llor i Bonmatí atorgarà, prèvia a la presentació del projecte 
corresponent, llicència en favor de Exide Technologies Recycling S.L. per a construir en la finca 
de la seva titularitat una tanca de separació de 1,80 metres d’alçada amb  una separació 
mínima de 3 metres de l’eix del camí i una barrera vegetal que permeti separar l’espai de zona 
verda pública cedida i el nou camí públic, de la resta de finca de propietat privada d’ Exide 
Technologies Recycling SL. 
 
Les característiques de l’enjardinament de la zona verda serà de tal manera que respectarà la 
seva actual configuració vegetal i seran pactades amb els serveis tècnics municipals. El 
sistema de reg es nodrirà de l’aigua provinent de la finca propietat d’Exide Technologies 
Recycling S.L., si bé la instal·lació es farà de tal manera que permeti en un futur la seva 
connexió amb la xarxa pública. La instal·lació d’enllumenat es connectarà amb la xarxa pública. 
 
VII. El present conveni s’incorporarà en el Pla Especial d’Ordenació de l’àmbit PE3. 
 

 
 
11è. DICTAMEN PROPOSANT REQUERIR A LA SENYORA XXXXX , 
ADJUDICATÀRIA DEL BAR DEL CENTRE CÍVIC DE BONMATI, EL COMPLIMENT 
DEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS ECONÒMIQUES EN RELA CIÓ A 
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR  
 
 
Demana la paraula el senyor Pujolras per indicar creu que el Centre Cívic, allà dalt, no 
té sortida. Que l’equip de govern ho tingui en compte perquè no passi com l’altre 
vegada. L’Ajuntament ha  de donar facilitats però, arribat a aquest punt, ja no se’n 
poden donar més. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“En data 5 de maig de 2010 el Ple va adjudicar a la XXXXX el contracte d’explotació 
del bar del Centre Cívic del nucli de Bonmatí. 
 
Vist que, des de la data d’adjudicació, la senyora XXXXX està incomplint la clàusula 15 
a del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació atès 
que, fins el dia d’avui, mai ha fet efectiu el pagament del 85% dels rebuts del 
subministrament elèctric així com l’import de les amortitzacions i les despeses de 
telèfon i que, a data d’avui, el deute global ascendeix a 7.142,25 €. 
 
Vist que per acord del Ple de data 3 de gener de 2011 es va atorgar a la interessada 
un fraccionament en el pagament el deute acumulat amb un període de 6 mesos,  i 
que, arribats al període de venciment de cada fraccionament, fins el dia d’avui, 
l’interessada no ha complert cap dels pagaments. 
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Vist que la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars disposa que 
l’Ajuntament podrà declarar la caducitat del contracte quan l’adjudicatari incorri en una 
infracció gravíssima de les seves obligacions. 
 
Vist el que disposa l’article 19.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
sector públic, el regidor de l’Àrea de Governació proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
 
1r. Atorgar a la senyora XXXX Gamell, adjudicatària de l’explotació del bar del Centre 
Cívic de Bonmatí, un ULTIM I IMPRORROGABLE TERMINI FINS EL 30 DE JUNY DE  
2011 per tal que faci efectiu totes les obligacions econòmiques que estipulen el plec de 
clàusules administratives particulars que, a dia d’avui, ascendeixen a 7.142,25 €. 
 
2n. Advertir a la interessada que, si arribat aquest termini no s’han complert totes les 
obligacions econòmiques, l’Ajuntament RESOLDRÀ  el contracte amb la interessada, 
sense indemnització i amb incautació de la fiança mitjançant incoació d’expedient de 
declaració de caducitat. Malgrat l’adopció d’aquestes mesures, l’interessada seguirà 
mantenint el deute amb l’Ajuntament fins que compleixi amb aquesta obligació 
econòmica.” 
 
 
 
12è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR EL "PLA DE FUNCIONA RITZACIÓ DE 
PART DE LA PLANTILLA DE PERSONAL CONTRACTAT EN RÈGI M LABORAL DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ”  
 
“En data 15 de desembre de 2010 el Ple va aprovar inicialment el “Pla de 
funcionarització d’una part de la plantilla de personal contractat en règim laboral de 
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí” amb la finalitat de que el lloc de treball de 
personal laboral que dur a terme les tasques administratives de l’Àrea d’Hisenda pugui 
ser transformat al règim funcionarial. 
 
L’esmentat acord es va sotmetre a informació pública al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona núm. 27 de 9 de febrer de 2011, a la web de l’Ajuntament i al tauler 
d’edictes municipals. 
 
Transcorregut el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 

ACORD 
 
Únic Aprovar definitivament el Pla de funcionarització de la plantilla de personal 
contractat en règim laboral de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí” amb la 
finalitat de que el lloc de treball de personal laboral que dur a terme les tasques 
administratives de l’Àrea d’Hisenda pugui ser transformat al règim funcionarial”. 
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13è. DICTAMEN PROPOSANT DELEGAR A FAVOR DE L’ALCALD IA-
PRESIDÈNCIA LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE FACTUR ATGE 
(FACTORING)  PER TAL DE PODER ATENDRE NECESSITATS T RANSITÒRIES 
DE TRESORERIA FINANÇADES AMB SUBVENCIONS PÚBLIQUES  
 
“FONAMENTS DE FET 
 
Durant l’exercici econòmic 2011 l’Ajuntament ha de dur a terme l’execució de l’obra 
“Condicionament de la pista poliesportiva” que es financia tant amb fons del propi 
Ajuntament com  a través de subvencions de diferents administracions públiques, 
d’acord amb el següent detall: 
 
OBRA FINANÇAMENT IMPORT 
Condicionament pista Generalitat – Governació 

(PUOIS) 
296.914,52 € 

Condicionament pista Consell Català Esports   75.000,00 € 
Condicionament pista Diputació Girona   25.000,00 € 
Condicionament pista Diputació de Girona   90.000,00 € 
 IMPORT TOTAL 486.914,52 €€ 
 
 
Atès que aquests pagaments s’hauran de complir en terminis molt més curts que el 
temps que tardin a ingressar aquestes subvencions a favor de l’Ajuntament els 
diferents organismes públics. 
 
Vist que aquestes necessitats transitòries de tresoreria obliguen a l’Ajuntament a 
concerta una operació de facturatge (factoring) per tal de poder fer front al pagament 
de 486.914,52 € de l’obra de condicionament de la pista poliesportiva, import que serà 
retornat per l’Ajuntament quan rebi, posteriorment, les subvencions detallades més 
amunt. 

Vist que la competència per concertar aquesta operació correspon al Ple i, degut a que 
abans de la seva concertació s’haurà d’obrir un període de negociació amb les entitats 
bancàries que implicarà un major retard fins a l’ingrés efectiu a favor de l’Ajuntament, 
es fa necessari delegar aquesta competència plenària a favor de l’Alcaldia-
Presidència, per tal d’agilitzar aquest procés i no perjudicar als contractistes d’aquesta 
obra. 

FONAMENTS DE DRET 

- L'article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , Reguladora de les bases de 
règim local ( LRBRL), modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern 
local estableix que el Ple és l'òrgan competent ,entre d'altres, per les 
contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% 
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dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas els sis milions 
d'euros. 

- L'article 4 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual aprova el 
Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques 
disposa que la facultat per celebrar contractes porta implícita la de l'aprovació 
del projectes , dels plecs , de l'adjudicació del contracte , la de formalització 
d'aquest , de les seves modificacions i de la resta de facultats que la Llei i el 
Reglament atribueixin a l'òrgan de contractació. 

- L'article 13.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú , modificada per la 
Llei 4/1999 , de 13 de gener , disposa que els òrgans de les diferents 
administracions públiques poden delegar l'exercici de les competències que 
tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, encara que no 
siguin jeràrquicament depenents , o de les entitats de dret públic vinculades o 
que en depenguin. 

- Tal com estableix l'article 13.4 del mateix cos legal , les resolucions 
administratives que s'adoptin per delegació han d'indicar expressament 
aquesta circumstància i s'han de considerar dictades per l'òrgan delegant, fent 
constar el número i la data de l'acord. 

-  L'article 22.4 de la LRBRL, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i per la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern 
local, autoritza expressament al Ple per delegar l'exercici de les seves 
atribucions a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local, llevat de les enunciades en 
l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p) i a l'apartat 3 del mateix 
article. 

- L'article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals diu literalment: L'acord plenari pel qual es faci la delegació 
s'adoptarà per majoria simple i tindrà efectes des del dia següent al de la seva 
adopció, sens perjudici de la seva publicació en el BOP. Aquestes regles també 
s'aplicaran a les modificacions posterior a l'esmentat acord. 

En virtut de les facultats conferides per l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril 
Reguladora de les bases de règim local , modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern 
local, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 

ACORD 

1r. Delegar a favor de l’Alcaldia-Presidència les competències en matèria de 
contractació i consignació d’una operació de facturatge (factoring) per import de 
486.914,52 €  per atendre les necessitats transitòries de tresoreria que generarà el 
pagament de l’obra de condicionament de la pista poliesportiva,  fins que l’Ajuntament 
rebi les subvencions atorgades per les diferents administracions públiques que s’han 
detallat a la part expositiva d’aquest acord. 
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2n. Els actes dictats en exercici de les atribucions assenyalades en el punt anterior 
s'entendran dictats pel Ple d'acord amb el que disposa l'article 13.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú modificada per la Llei 4/1999 , de 13 de gener i els mateixos posen 
fi a la via administrativa d'acord amb el que disposen els articles 52.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril , Reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
11/1999, de 21 d'abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la 
modernització del govern local i l'article 172.2.b) 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  

3r. De conformitat amb l'article 13.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en totes les resolucions que es dictin de les 
competències delegades s'hi farà constar expressament el número i la data de l'acord 
de delegació. 

4t. Publicar aquest acord al BOP i al tauler d'anuncis d'acord amb el que estableix 
l'article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals . 

5è. Aquest acord entrarà en vigor el dia següent de la seva adopció, sens perjudici de 
la seva publicació oficial al BOP.” 

 
 
8è. ASSUMPTES URGENTS 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
9è. PRECS I PREGUNTES 

No se’n formulen. 

 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 19:48 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   


