ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 7
Data: 9 de juliol de 2011
Hora: 12.00 hores
Caràcter de la sessió: extraordinària
Convocatòria: 1ª
Lloc: Sala de Plens

Regidors assistents:
Sr. Marc García Nadal
Sr. Toni Badia Ortega
Sr. Gemma Domínguez Garangou
Sra. Xavier Ribas Surroca
Sr. Maria Remeu Brescó Esteve
Sr. Julià Gifre Serarols
Sr. Anna Maria Masachs Coll
Sr. Ivan Méndez Riera
Ha excusat la seva assistència la Sra. Emilia Borràs Farran.

Secretària:
Immaculada 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 amb el següent ordre del dia:
1r. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL
DIA 11 DE JUNY DE 2011.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres, l’acta del Ple extraordinari del dia 11 de
juny de 2011.
2n. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
DEL PLE
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Demana la paraula el senyor Gifre per manifestar que no està d’acord i per això han
presentat una moció. Diu que en parlrà desprès quan es debati la moció. Seguidament
es sotmet a votació el següent dictamen:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades el dia 22 de maig de 2011 i
constituït el nou Ajuntament per la legislatura 2011-2015, es fa necessari procedir,
d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment de la periodicitat de els sessions del
Ple.
Atès que el Ple, segons de Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, pot celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, en municipis amb població
inferior a 5.000 habitants, l’esmentat text legal exigeix que el Ple celebri sessions
ordinàries, com a mínim, cada tres mesos.
Per tot això, el Ple, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats, Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/86,de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46,2,a) de la Llei
7/85 de 2 d’abril Reguladora se les Bases del Règim Local, aprova amb 5 vots a favor
del Grup Indepentdent i 3vots en contra del CIU, el següent
ACORD
1r. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc el segon
dissabte no festiu de cada tres mesos a les 11.00 hores, en el Saló de Plens de
l’Ajuntament.
2n. Facultar al senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari del mes
d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió
dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar a un altre dissabte la
celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins el mateix mes de la seva celebració,
quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en període vacacional.
3r. Comunicar aquest acord a tots els regidors pel seu coneixement i efectes.”

3r. DICTAMEN PROPOSANT CONSTITUIR LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
ACORDAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN AQUEST ÒRGAN DE
GOVERN
“Un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal
i, en particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat
d’autorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, reconeix a aquesta entitat.
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada
Llei, en concordança amb les previsió de la legislació autonòmica de règim local i
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demés legislació complementària, en aquest municipi no és obligatori la constitució de
la Junta de Govern Local, per no tenir una població de superior a 5.000 habitats. No
obstant això, en els municipis de menys de 5.000 habitants podrà existir Junta de
Govern Local si el Ple així ho acorda.
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, amb 5 vots a favor del Grup
Independent i 3 abstencions del CIU , el següent
ACORD
1r. Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal.
2n. La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat de 15
dies, el primer i tercer dimecres de cada mes, a les 19.00 h, en les dependències
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia.
3r. Facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració de les sessions de la Junta
de Govern Local el mes d’agost i per alterar les de Setmana Santa i Nadal, com a
conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no meynscabi la gestió dels
assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, el dimecres següent a la seva
celebració quan el dia fixat sigui festiu.
4t. La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per
delegació, les competències següents:
EN MATERIA D’URBANISME
-

-

Atorgar, denegar o prorrogar les llicències urbanístiques previstes a l’article
187 del DL 1/2010, de 3 d’agost.
Acordar la demolició d’obres i instal·lacions.
L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïts al Ple així com dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització així com les
seves modificacions.
Emetre els informes i concedir les llicencies o donar-se per assabentat de
les activitats previstes en la Llei
de prevenció
ambiental o el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

EN MATERIA DE PERSONAL:
-

L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i
plantilla aprovada i les seves modificacions

-

L’aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball.
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EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
-

-

Aprovar els expedients de contractació i concessió de qualsevol naturalesa quan la
seva quantia no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les
despeses de caràcter plurianual, quan la seva direcció no sigui superior a quatre
anys sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge
indicat referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. Els
contractes menors no queden inclosos en aquesta delegació.
Aquesta delegació de facultats en matèria de contractació porta inherent, de
conformitat amb el que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, la facultat d’aprovar:
•
•
•
•
•

el projecte tècnic
el Plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques
l’expedient de contractació
la despesa,
la facultat d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats
que la legislació vigent li atribueixi a l’òrgan de contractació relativa a la
interpretació dels contractes, modificació del seu contingut, pròrroga dels
seus terminis, revisió de preus, recepcions provisionals i definitives,
cancel·lacions de fiances o garanties i resolucions dels contractes.

- Aprovar les certificacions d’obra
EN MATERIA D’HISENDA
-

Sol·licitar subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o
privades i acceptar les que no siguin competència del Ple.
Atorgar subvencions
L’aprovació de les factures (fase O de la despesa)

4t. Notificar aquesta resolució als membres de la Junta de Govern Local”.

4t. DICTAMEN PROPOSANT EL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN DIVERSOS ÒRGANS COL.LEGIATS DELS QUE FORMA PART
L’AJUNTAMENT
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades el dia 22 de maig de 2011 i
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari nomenar als representants de
l’Ajuntament en aquells òrgans col.legiats en que el Consistori en forma part.
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D’acord amb això, el Ple aprova, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 3
abstencions del CIU, el següent
ACORD
1r. Designar com a representants, titulars i suplents, d’aquest municipi en els diversos
òrgans col.legiats als que forma part aquest Ajuntament i que tot seguit es citaran, als
següent regidors:
a) Consorci de les Vies Verdes de Girona:
-

Titular: Sr. Xavier Ribas i Surroca
Suplent: Sr. Marc García i Nadal

b) Consorci Local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicació i les
noves tecnologies (LOCALRET)
-

Titular: Sr. Xavier Ribas i Surroca
Suplent: Sra. Mei Brescó i Esteve

c) Consorci Mediambiental de la Comarca de la Selva
-

Titular: Sr. Xavier Ribas i Surroca
Suplent: Sr. Marc García i Nadal

d) Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA)
-

Titular: Sr. Xavier Ribas i Surroca
Suplent: Sr. Marc García i Nadal

e) Consorci Alba-Ter
f)

Titular: Sr. Xavier Ribas i Surroca
Suplent: Sr. Marc García i Nadal

Consorci BTT
-

Titular: Sr. Xavier Ribas i Surroca
Suplent: Sra. Mei Brescó i Esteve

g) Area de Densfensa Foresltal GINSELVA
-

Titular: Sr. Marc García i Nadal
Suplent: Xavier Ribas i Surroca

h) Consell Salut Pública
-

Titular: Sr. Toni Badia i Ortega
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i)

Associació de foment per a la protecció d’animals de la Selva
-

j)

Suplent: Sra. Mei Brescó i Esteve

Titular: Sr. Toni Badia i Ortega
Suplent: Sr. Xavier Ribas i Surroca

Associació pel Foment de les Tradicions Catalanes
-

Titular: Sr. Gemma Domínguez i Garangou
Suplent: Sra. Mei Brescó i Esteve

k) Federació de Municipìs de Catalunya
l)

Titular: Sr. Marc García i Nadal
Suplent: Sr. Toni Badia i Ortega

Associació Catalana de Municipis i Comarques
-

Titular: Sr. Marc García i Nadal
Suplent: Sr. Toni Badia i Ortega

m) Associació de Turisme La Selva, comarca de l’aigua
-

Titular: Sra. Remei Brescó i Esteve
Suplent: Sra. Gemma Domínguez i Garangou

n) Consell de la Propietat Immobiliària
-

Titular: Sr. Marc García i Nadal
Suplent: Sra. Gemma Domínguez i Garangou

2n. Notificar aquest acord als regidors afectats.
3r. Comunicar aquest acord als diversos òrgans col.legiats als que aquest Ajuntament
en forma part.”

5è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES
“Vist que l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals disposa que la Comissió Especial de Comptes és d’existència
preceptiva i la seva constitució, composició i funcionament s’ajusta a allò establert per
les demés Comissions Informatives, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
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ACORD
1r. Aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes, amb atribucions conferides
per els articles 116 de la LRBRL, 127.2 ROF i 193 LRHL. Actuarà com a Comissió
Informativa Permanent per els assumptes a l’economia i hisenda de l’ajuntament.
2n. Aprovar la composició de la Comissió Especial de Comptes, la qual queda
integrada pels següents regidors:
•
•

President:
titular: Sr. Marc García i Nadal
suplent: Sr. Toni Badia i Ortega

-

Vocals:
Grup Municipal Independent

•
•

titular: Sr. Toni Badia i Ortega
suplent: Sr. Xevi Ribas i Surroca
Grup Municipal de Convergència i Unió

•
•

titular: Sr. Julià Gifre i Serarols
suplent: Sra. Anna Masachs i Coll

3r. Notificar aquest acord als interessats.”

6è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR EL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS
ELECTES
“1r. Establir que el càrrec de titular de l’alcaldia i el dels regidors amb competències
delegades de l’alcaldia que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació
parcial percebran la següent retribució amb una dedicació mínima de 8 hores
setmanals.

RETRIBUCIÓ CÀRRECS ELECTES AMB RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

535 €/mes bruts
435 €/mes bruts
435 €/mes bruts
435 €/mes bruts
435 €/mes bruts
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Aquest règim de dedicació parcial comportarà la corresponent alta en el règim general
de la Seguretat Social.
2n. Els regidors que no exerceixin competències delegades per l’alcaldia percebran,
en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions del Ple la
quantia de 75,82 € per sessió.
3r. Establir que tots els regidors percebin, en concepte d’indemnitzacions, les
quantitats acreditades corresponents a despeses efectivament realitzades en exercici
del seu càrrec, sent d’aplicació a aquests efectes els import per a locomoció amb
vehicle particular que la normativa vigent estableixi per al personal al servei de
l’administració local.
4. D’acord amb el que preveu l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de la corporació el present acord.
El Ple aprova aquest acord, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 3 abstencions
del CIU.
7è. DICTAMEN PROPOSANT DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL LA
COMPETÈNCIA PLENÀRIA EN L’APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS I
L’EXERCICI D’ACCIONS JUDICIALS
“Un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011, constituït el nou
Ajuntament i amb l’objecte d’agilitzar la tramitació administrativa dels preus públics, el
Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent acord:
1r. Delegar a la Junta de Govern Local les següents competències:
-

L’establiment i fixació de preus públics
L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació
en matèries de competència del Ple, per considerar que el breu termini fixat
per les normes processals en aquest supòsits representa una greu dificultat
per a l’adopció de les decisions escaients.

2n. Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent al de l’adopció del
present acord, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i
tindran caràcter indefinit, sense perjudici així mateix de la potestat d’avocació pel Ple”.

8e. DONAR COMPTE/RATIFICAR DEL SEGÜENTS DECRETS DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA:
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a) Decret núm. 247 de 14 de juny: Nomenament d’un representant al Consell
Escolar.
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades el dia 22 de maig de 2011 i
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari nomenar als representants de
l’Ajuntament en aquells òrgans col.legiats en que l’Ajuntament en forma part.
D’acord amb això, aquesta alcaldia-presidència
DISPOSA
1r. Designar com a representants, titulars i suplents, d’aquest municipi en el Consell
Escolar del CEIP Sant Jordi, als següent regidors:
• Titular: Sra. Gemma Domínguez i Garangou
• Suplent: Sr. Marc García i Nadal
2n. Notificar aquest acord als regidors afectats.
3r. Comunicar aquest acord als diversos òrgans col.legiats als que aquest Ajuntament
en forma part.
4t. Ratificar aquest decret en el primer Ple que es celebri”.
Els membres presents al Ple ratifiquen aquest decret.

b) Decret núm. 248 de 14 de juny: Nomenament del Tresorer
“La tresoreria és una funció pública necessària en tota Corporació Local i és una funció
reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el que
disposa l’article 1 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim jurídic
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
La Disposició Transitòria Primera del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya disposa que la responsabilitat
administrativa de les funcions de tresoreria, comptabilitat i recaptació en les entitat
locals amb secretaris de classe tercera podrà ser atribuïda a un o una membres de la
corporació o a un funcioanri o una funcionària d’aquesta.
L’article 41.19 del ROF es refereix a les facultat del Ple en l’aprovació de les formes de
gestió dels seus serveis de recaptació i tresoreria.
Vist el que disposa l’article 92. 4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
sobre el Règim Local, aquesta alcaldia-presidència,
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DISPOSA
1r. Nomenar al senyor Xavier Ribas Surroca, regidor de l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí, tresorer de la Corporació.
2n. Ratificar aquesta resolució en el primer Ple que es celebri.
3r. Notificar aquesta resolució al senyor Xavier Ribas Surroca.”
Els membres present al Ple ratifiquen aquest decret.

c) Decret núm. 266 de 5 de juliol de 2011: Nomenament dels Tinents d’Alcalde
“Un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal
i, en particular, a la designació dels Tinents d’Alcalde.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’ article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb les previsió de la
legislació autonòmica de règim local, la designació dels Tinents d’Alcalde és
competència d’aquest Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant
Decret, d’entre els membres de la Junta de Govern Local.
Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competència que li atorgar la legislació vigent,
amb data 6 de juliol de 2011 ha procedit a la designació dels membres de la Junta de
Govern Local, mitjançant el Decret núm. 265.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació
esmentada,
DISPOSO
1r. Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui, als
Regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, els
quals substituiran per odre del seu nomenament, a aquesta Alcaldia en els casos de
vacants, absència o malaltia:
-

Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Toni Badia Ortega
Segon Tinent d’Alcalde: Sra. Gemma Domínguez Caparrós

2n. Establint que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquest Alcaldia, les atribucions
i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial l’ordenació de
pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pels Tinents
d’Alcalde, per ordre del seu nomenament.
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3r. A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant el
Tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquest Alcaldia serà substituïda
pel Primer Tinent d’Alcalde i, en el seu defectes, pel segon Tinent d’Alcalde, els quals
hauran de donar compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix
dia pugui actuar com Alcalde accidental més d’un d’ells.
4t. Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde, fent-los constar que hauran de
mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com
Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions
ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.
5è. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinari
que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”
Els membres presents al Ple es donen per assabentats.

d) Decret núm. 272 de 6 de juliol de 2011: Designació dels regidors electes que
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació parcial
“Un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig 2011 i constituït el nou
Ajuntament, l’alcalde pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els
membres de la Junta de Govern Local en règim de dedicació parcial.
Vist allò que estableix l’article 75 de la Llei Reguladora de les Bases sobre el Règim
Local i articles 4, 134 a 138 del ROF, aquesta alcaldia-presidència,
DISPOSA
1r. Determinar que realitzin les seves funcions en règim de dedicació parcial els
següents regidors:
-

Sr. Marc García i Nadal
Sr. Toni Badia i Ortega
Sra. Gemma Domínguez i Garangou
Sr. Xavier Ribas i Surroca
Sr. Remei Brescó i Esteve

2n. Notificar aquest acord als interessats.
3r. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
municipal”.
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Els membres presents al Ple es donen per assabentats.
e) Decret núm. 273 de 6 de juliol: Nomenament els regidors que integraran de la
Junta de Govern Local
“Un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig 2011 i constituït el nou
Ajuntament, l’alcalde pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els
membres de la Junta de Govern Local, sens perjudici de les delegacions especials
que, per comeses específiques, pot realitzar a favor de qualsevol regidor, malgrat que
aquest no pertany a la Junta de Govern Local.
Vist allò que estableix l’article 4 de la Llei Reguladora de les Bases sobre el Règim
Local i articles 4, 134 a 138 del ROF, aquesta alcaldia-presidència,
DISPOSA
1r. No crear Comissions Informatives permanents per no ésser legalment preceptiu.
2n. Delegar les següents competències als següents regidors que tot seguit es diran,
els quals realitzaran les seves funcions en règim de dedicació parcial:
Alcalde, Marc García Nadal

Urbanisme, Obres, Serveis, Brigada i Règim Intern

1r. Tinent d’Alcalde, Toni Badia Ortega

Hisenda i Salut

2n. Tinent d’Alcalde, Gemma Domínguez Garangou

Ensenyament i Cultura

Regidor, Xavier Ribas Surroca

Joventut, Esport i Medi Ambient

Regidor, Mei Brescó Esteve

Acció Social i Gent Gran, Participació i
Dinamització Ciutadana

3r. Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació
d’aquest decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
4t. Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita si dintre del termini de les 24 hores següents no
es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
5è. Donar compte el Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa
l’article 44.2 del ROF.”
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Els membres presents al Ple es donen per assabentats.
9. DICTAMEN PROPOSANT FIXAR LES DUES FESTES LOCALS PER L’ANY 2012
EN EL MUNICIPI DE SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI.
“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 els seus 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 2012 en el nostre municipi, els dies: 23 d’abril de
2012 i el 28 de maig de 2012.
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.”

10. DICTAMEN PROPOSANT L’APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A
LLARG TERMINI D’IMPORT 98.000,00 PEL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DE
L’EXERCICI 2011.
Intervé el senyor Gifre per tal de preguntar que li expliquin quines inversions es volen
fer.
Respon el senyor alcalde que són totes les inversions que CIU va planificar.
El senyor Gifre pregunta si està inclòs el carril bici.
Respon el senyor alcalde que sí però és un tema que estan estudinat. Ara mateix es
troba en stand-bye. N’han de parlar amb el senyor Armengol.
Seguidament es procedeix a la votació de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
1. Pel Departament d’Hisenda s’ha tramitat la concertació de préstec per 98.000,00 €.
2. L’aplicació 2 91300 ‘Préstec inversions a concertar’ de l’estat d’ingressos del
pressupost general per 2011, definitivament aprovat, preveu la concertació
d’operacions de crèdit per import màxim de 98.000,00 €.
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3. De totes les ofertes presentades, la més favorable és la presentada per l’entitat La
Caixa de Pensions de Barcelona (La Caixa).
4. Analitzades les necessitats de finançament de l’Ajuntament l’import de préstec que
cal formalitzar definitivament és de 98.000,00 €, amb les condicions de l’operació
que es detallen tot seguit
Import
Finalitat
Entitat Financera
Tipus d’interès
Arrodoniments
Termini d’amortització
Període de Carència
Període d’amortització
Tipus d’amortització
Comissió d’Obertura
Com. amortitz/cancel.

98.000,00 €
Finançament de diversos projectes d’inversió
La Caixa
EURIBOR anual + 3%
10 anys
0 anys
10 anys
Sistema francés
0,25%
0,25%

5. La secretaria – interventora ha informat aquesta operació.

FONAMENTS JURÍDICS
1.- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2.- Real Decret Llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic
3.- Ordre del Departament d’Economia i Finances de 28 de juny de 1999.
4.- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
D’acord amb allò exposat, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, el
Ple aprova, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 3 abstencions del CIU, aquest
acord:
1. Primer- Concertar una operació de crèdit a llarg termini segons les condicions que
segueixen, acceptant de forma expressa l’import i la minuta corresponent:
Import
Finalitat
Entitat Financera
Tipus d’interès
Arrodoniments
Termini d’amortització

98.000,00 €
Finançament de diversos projectes d’inversió
La Caixa
EURIBOR anual + 3%
10 anys
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Període de Carència
Període d’amortització
Tipus d’amortització
Comissió d’Obertura
Com. amortitz/cancel.

0 anys
10 anys
Sistema francés
0,25%
0,25%

2. Autoritzar l’Alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a
l’efectivitat dels anteriors acords i disposar, juntament amb la secretària –
interventora i el tresorer, dels imports referits.
3. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera (Departament
d’Economia i Finances) de la Generalitat de Catalunya.”
11. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4
DEL PRESSUPOST 2011
“Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí va adjudicar per acord del Ple
del dia 18 de novembre de 2010 el contracte “Condicionament pista poliesportiva:
cobriment pista” a l’empresa Argon Informàtica, S.A
Vist que aquesta obra està finançada, entre d’altres, per subvencions provinents de la
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona, d’acord amb el següent detall:
-

Generalitat de Catalunya (PUOSC): 296.914,52 €
Consell Català de l’Esport: 75.000,00 €
Diputació de Girona: 25.000,00 €.

Vistes les necessitats de tresoreria provocades pel diferiment de cobrament de les
subvencions concedides i detallades en el punt anterior.
Vist l’informe de la intervenció, en que informa favorablement aquesta modificació de
crèdits per generació d’ingressos.
Vist el que disposa l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova del Tex refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals i l’article 14 de les Bases d’execució del vigent pressupost, el Ple
aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 4/2011 per generació d’ingressos
d’acord amb el següent detall:
1. Partida d’Ingressos
PARTIDA
2.91301

DENOMINACIÓ
MODIFICACIO
Préstec pont per subvencions pendents 391.000,00 €
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pista poliesportiva
TOTAL

391.000,00 €

2. Partida de Despeses
PARTIDA
2.011.91133

DENOMINACIÓ
Amortitzacions préstec pont 2011
TOTAL

MODIFICACIO
391.000,00 €
391.000,00 €

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.”
Cinquè.- Delegar a favor de l’Alcaldia-Presidència les competències en matèria de
contractació i consignació de l’operació de préstec per import de 391.000,00 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.”

12. MOCIO PER MOSTRAR EL REBUIG DE L’AJUNTAMENT A UNA PROPOSTA
DE REUNIFICACIÓ DELS SERVEIS D’URGÈNCIES MÈDIQUES QUE SUPOSARIA
LA SUPRESSIÓ DEL ABS D’ANGLÈS.
“El director del Servei Català de la Salut, xxxx, ha anunciat una reordenació que es
pretén fer dels serveis d’urgències mèdiques a tot el país passa per reunificar aquest
serveis en determinats centres d’assistència primària.
Això afecta directament els serveis d’urgències a la zona interior de la comarca de la
Selva, això és les ABS d’Anglès, Arbúcies/Sant Hilari, Sils/Vidreres/Maçanet de la
Selva i Breda/Hostalric i tots els consultoris locals que en depenen, els serveis dels
quals quedarien unificats únicament en el CAP de Santa Coloma de Farners.
La distància de molts d’aquests municipis amb la capital de comarca és de força
quilòmetres en molts de casos i en d’altres s’hi afegeixen traçats per carreteres
sinuoses com és la GI-555.
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Aquestes distàncies fan impossible complir la ràtio de trenta minuts per a l’atenció als
usuaris i creen un greu problema per a l’atenció correcte d’algunes urgències que
necessiten immediata atenció mèdica.
Cas de produir-se aquesta reunificació dels serveis es produiria un clar perjudici a un
volum de població de més de 59.000 usuaris registrats en les ABS afectades i la
qualitat sanitària en el nostre municipi es veuria afectada en perdre proximitat i qualitat.
Per tots aquest motius, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el
següent
ACORD
1.- Mostrar el total REBUIG del nostre Ajuntament a una proposta de reunificació dels
serveis d’urgències mèdiques que suposaria una clara pèrdua de qualitat en l’atenció
mèdica dels nostres veïns.
2.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat i a tots els partits polítics
del Parlament de Catalunya.”

13. MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER MOSTRAR LA
DISCONFORMITAT DE CONVOCAR ELS PLENS ELS DISSABTES.
El Sr. Julià Gifre llegeix la següent moció:
“Els regidors de l’oposició (CIU de Sant Julià del Llor i Bonmatí) volem manifestar la
nostra disconformitat amb la decisió presa per l’Equip de Govern de convocar els plens
els dissabtes. Creiem que això afecta a la conciliació de la vida familiar i obliga als
regidors a 48 hores vista haver de canviar plans i assumptes familiars, algunes de les
vegades impossibles de cancel·lar. També obliga al personal de l’Ajuntament que hi ha
de ser present a està disponible un dia que hauria de ser festiu.
Per respecte als horaris dels treballadors i al sentit comú, demanem que es reconsideri
aquesta decisió.”
Intervé el senyor Ribas per assenyalar el següent:
“En relació a l’escrit que ens han fet arribar on manifesten la seva disconformitat amb
la decisió presa per aquest Equip de Govern de convocar els plens ordinaris en
dissabte, voldríem comunicar-los els següents punts:
1. La decisió de realitzar els plens en dissabte només afecta als plens ordinaris.
En el cas de celebració de plens extraordinaris, aquests es convocaran i
celebraran en funció de les necessitats.
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2. En el seu escrit indiquen que la decisió afecta a la conciliació de la vida
familiar. Respecte a això, comentar-los que es realitzen 4 plens ordinaris l’any,
els quals queden establerts per endavant en el moment en que s’aprovi la nova
normativa. És a dir, no caldrà modificar plans i assumptes familiars 48 hores
abans de la celebració del ple perquè aquests estan planificats des d’un principi
pels propers 4 anys. També comentar-los que l’alternativa és realitzar els plens
un dia entre setmana a partir de les 8 de la tarda, motiu que també pot afectar
la conciliació de la vida familiar. Entenem que també entre setmana poden
sorgir temes impossibles de cancel·lar. Hi ha un marge de temps més que
suficient per poder planificar els temes personals.
3. Pel que respecta al personal de l’Ajuntament (en aquest cas l’afectada és la
Secretaria) ja ha estat interpel·lada sobre l’assumpte i hi ha donat el seu vist-iplau. També hem acordat com compensar el temps que disposarà de festiu.
Tornem a recordar que estem parlant de 4 dies a l’any. L’alternativa és fer els
plens entre setmana a partir de les 8 de la tarda.
4. No cal oblidar que els dissabtes també són dia hàbil per a l’administració i, per
tant, un dissabte és un dia vàlid per a poder realitzar els plens.
5. Amb la decisió de convocar els plens ordinaris els dissabtes, l’Equip de Govern
pretén facilitar l’assistència de públic als actes.
Aquesta comunicació se’ls farà arribar per escrit.”

Demana la paraula el senyor Gifre per dir que, amb tots els raonaments que li acaba
de citar el senyor Ribas, no hi està d’acord.
Seguidament el Ple no aprova, amb 5 vots en contra del Grup Independent i 3 vots a
favor del grup de Convergència i Unió, aquest acord.

I, essent les 12.13 h, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta, que
jo, la secretària, certifico.
L’alcalde

Certifico
La secretària

Marc García Nadal

Imma Parramon i Burch
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