ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 8
Data: 10 de setembre de 2011
Hora: 11.10 hores
Caràcter de la sessió: ordinària
Convocatòria: 1ª
Lloc: Sala de Plens

Regidors assistents:
Sr. Marc García Nadal
Sr. Toni Badia Ortega
Sr. Gemma Domínguez Garangou s’incorpora a les 11.23 h.
Sra. Xavier Ribas Surroca
Sr. Maria Remeu Brescó Esteve
Sr. Julià Gifre Serarols
Sr. Anna Maria Masachs Coll
Sra. Emilia Borràs Farran

Ha excusat la seva assistència el Sr. Ivan Méndez Riera.
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. PROPOSANT RATIFICAR DE DIVERSOS DECRETS DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA.
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Es sotmet a ratificació del Ple els següents Decrets de l’Alcaldia:

a) Decret 254/11 de 27 de juny , relatiu a requerir a la Sra. XXXX per tal
que pressenti totes els justificants que estimi convenients per
demostrar el desequilibri financer.
“En data 9 de març de 2011 el Ple va acordar atorgar un termini improrrogable de
fins el 30 de juny de 2011 per fer efectives totes les obligacions econòmiques
pendents amb l’Ajuntament que té la senyora XXXXXXX, la qual gestiona el bar del
XXXX de Bonmatí i que, fins el dia 15 de juny de 2011, ascendien a l’import de
10.286,73 €.
En data 27 de juny de 2011 la senyora XXXXX ha presentat un escrit al·legant que
la falta de pagament ve produïda per fet de que desconeixen la potència elèctrica
contractada del rebut de la llum i que el juliol de 2010 ja van comunicar a
l’Ajuntament que trobaven excessiva i van sol·licitar que es revisés ja que la
dificultat per fer front a totes les obligacions econòmiques era evident. El canvi de
potència es va dur a terme i consta ja en la factura del mes d’abril de 2011 quedant
demostrat que la rebaixa és considerable.
Vist que la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars
que va regir aquesta licitació disposa que és dret de l’adjudicatari obtenir
compensació econòmica que mantingui l’equilibri financer quan es produeixi el
supòsit, entre d’altres, de que quan sense tramitar modificacions al servei,
circumstàncies sobrevingudes i imprevistes, de les que no tingui culpa ni
responsabilitat l’adjudicatari, determini en qualsevol sentit la ruptura de la economia
del contracte, aquesta alcaldia presidència
DISPOSA
1r. Requerir a la senyora XXXXX, adjudicatària de la gestió del bar del XXXX de
Bonmatí que presenti tots els justificants que estimi convenient per tal de demostrar
el desequilibri financer del contracte ABANS DEL DIA 30 DE JUNY DE 2011 o, en
tot cas, que sol·liciti una pròrroga d’aquest termini per tal de poder presentar
aquesta documentació.
2n. Notificar aquest resolució a la senyora XXXXX.
3r. Ratificar aquest decret en el primer Ple que es celebri.”
El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret de l’Alcaldia
254/11.

b) Decret 257/11 de 29 de juny, relatiu a atorgar una pròrroga a la Sra.
XXXXX per la presentació de justificants.
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“En data 9 de març de 2011 el Ple va acordar atorgar un termini improrrogable de
fins el 30 de juny de 2011 per fer efectives totes les obligacions econòmiques
pendents amb l’Ajuntament que té la senyora XXXXX, la qual gestiona el bar del
XXXX de Bonmatí i que, fins el dia 15 de juny de 2011, ascendien a l’import de
10.286,73 €.
En data 27 de juny de 2011 la senyora XXXX ha presentat un escrit al.legant que la
falta de pagament ve produïda per fet de que desconeixen la potència elèctrica
contractada del rebut de la llum i que el juliol de 2010 ja van comunicar a
l’Ajuntament que trobaven excessiva i van sol.licitar que es revisés ja que la
dificultat per fer front a totes les obligacions econòmiques era evident. El canvi de
potència es va dur a terme i consta ja en la factura del mes d’abril de 2011 quedant
demostrat que la rebaixa és considerable.
La clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que va
regir aquesta licitació disposa que és dret de l’adjudicatari obtenir compensació
econòmica que mantingui l’equilibri financer quan es produeixi el supòsit, entre
d’altres, de que quan sense tramitar modificacions al servei, circumstàncies
sobrevingudes i imprevistes, de les que no tingui culpa ni responsabilitat
l’adjudicatari, determini en qualsevol sentit la ruptura de la economia del contracte.
En data 28 de juny de 2011 la senyora XXXX ha sol·licitat una pròrroga del termini
de 30 de juny de 2011 per tal de poder presentar l’esmentada documentació
d’acord amb el qual es compromet a presentar-ho abans del dia 12 de juliol de
2011.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de l’Ajuntament, aquesta alcaldiapresidència,
DISPOSA
1r. Atorgar una pròrroga fins el 12 DE JULIOL DE 2011 a la senyora XXXXX
adjudicatària de la gestió del bar del XXX de Bonmatí per tal que presenti tots els
justificants que estimi convenient per tal de demostrar que la potència elèctrica
contractada en el bar del XXX de Bonmatí li ha provocat un desequilibri financer en
el contracte.
2n. Atorgar una pròrroga fins el 12 DE JULIOL DE 2011 a la XXXX pel que fa al
termini de 30 de juny de 2011 que va atorgar l’acord del Ple de l’Ajuntament de
data 9 de març de 2011 per tal de que fes efectives totes les obligacions
econòmiques pendents amb l’Ajuntament.
3r. Notificar aquest resolució a la senyora XXXXX.
4t. Ratificar aquest decret en el primer Ple que es celebri.”
El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret de l’Alcaldia
257/11.
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c) Decret 280/11 BIS de 12 de juliol, relatiu a aprovar el Conveni entre
l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) i
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per la cessió gratuïta de 2
desfibril.ladors fixes al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
“Vist que l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), a
traves del seu catàleg de serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la
salut Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”, consitent en la implantació
de desfibril.ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona per
reduir el tems d’intervenció en cas de mots sobtada.
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, per acord del Ple de data 18
de febrer de 2011, va sol·licitar l’esmentat programa i el passat mes de juny es van
instal·lar dos desfibril·ladors fixes, un a la zona del Dispensari municipal i l’altre al
Centre Cívic de Bonmatí.
Vist que la sol·licitud inclou la cessió gratuïta del bé, la formació específica per al
seu ús i la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el manteniment de
la xarxa de desfibril.ladors durant quatre anys així com la reposició periòdica del
elèctrodes i la reparació o substitució immediata de l’aparell en cas d’incidència.
Vist que es fa necessari la realització d’un conveni per establir els termes i les
condicions de la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí dels
dos desfibril.ladors fixes, aquesta Alcaldia-Presidència
DISPOSA
1r. Aprovar el Conveni entre l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona (DIPSALUT) i l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per la cessió
gratuïta de 2 desfibril.ladors fixes al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí i que
s’acompanya com annex a aquest decret.
2n. Comunicar aquest acord a l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona (DIPSALUT) ”
3r. Ratificar aquest acord al proper Ple que es celebri.”

ANNEX
“
Conveni de cessió gratuïta de 2 desfibril·ladors a l’Ajuntament de
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Entitats que intervenen
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D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant, Dipsalut),
representat pel seu president, senyor XXXXX, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del
Consell Rector de 13 de gener de 2011 i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor XXXXX
I de l'altra, senyor XXXX, alcalde de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, en ús de les
atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, d’11 de juny de 2011, assistit per la secretaria
municipal, senyora XXXXX.
MANIFESTEN
1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la salut Pm05
“Programa Girona, territori cardioprotegit”.
2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació
de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les aturades cardíaques
extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la població, i afecten igualment
homes i dones. Un 30 % dels afectats per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un
hospital, i en el 85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si
s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques per
fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts, es redueixen dràsticament les possibilitats de
supervivència.
4. Entre els objectius del Pm05 també s’hi inclou potenciar el coneixement i l’ús dels desfibril·ladors
mitjançant la realització de campanyes de difusió i accions formatives adreçades a la població en
general.
5. La sol·licitud d’un desfibril·lador inclou la cessió gratuïta del bé, la formació específica per al seu
ús i la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el manteniment de la xarxa de
desfibril·ladors durant quatre anys així com la reposició periòdica dels elèctrodes i la reparació o
substitució immediata de l’aparell en cas d’incidència.
6. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris i com a tals
obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que garanteixen la
màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient que participen en el seu ús. Aquestes normatives
eximeixen l’Ajuntament i Dipsalut de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament
de l’aparell.
7. Dipsalut durà a terme juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un estudi
de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de
Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de
pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de
desfibril·lació.
8. L'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí el 10 de març de 2010, mitjançant Ple municipal es
va adherir al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
9. El 18 de febrer de 2011, l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va presentar la sol·licitud,
(RE 2011/865), per a l’adquisició de 2 desfibril·ladors fixos dins el programa Pm05 “Girona, territori
Cardioprotegit”.

Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de cessió de béns mobles amb subjecció als pactes
següents
PACTES
Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la cessió gratuïta a l’Ajuntament de
Sant Julià del Llor i Bonmatí de 2 desfibril·ladors fixos.
Els béns cedits estan identificats i s’ubicaran en els emplaçaments següents:
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• Desfibril·lador: PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic de Cardiac Science) amb una
garantia de fabricació de 7 anys.
• Columna Totem Aivia i cabina Aivia 320 en el cas dels desfibril·ladors fixos.
• Ubicació dels desfibril·ladors fixos:
-Ajuntament, Pl. Don Manuel s/n.
-Centre cívic Bonmatí, Ipso Lauro, 12.
•

Ubicació dels desfibril·ladors mòbils: no se’n cedeixen

El valor total de la cessió pactada en aquest conveni és el següent:
Tipus de desfibril·lador

Cost/unitat
(sense IVA)

Nº Unitats

Total

Fix

2.700 €

2

5.400

Mòbil

1.000 €

0

0

L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí proposa a la senyora Imma Parramón com a
interlocutora principal amb Dipsalut per facilitar les gestions derivades de la cessió objecte i ús del/s
béns d’aquest conveni.
Segon. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí ubicarà els desfibril·ladors mòbils als serveis
d’emergència de primera actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). Els
desfibril·ladors fixos s’ubicaran preferiblement dins del domini públic local i si això no fos possible, es
podran ubicar en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població les 24 hores del
dia, tal i com es descriuen a la clàusula primera. En el Sistema d’informació de Salut Pública
Municipal (SIMSAP) així com a la pàgina web pública que Dipsalut habilitarà pel programa “Girona,
territori Cardioprotegit” es georeferenciaran. sobre el mapa del municipi, les diferents ubicacions del
desfibril·ladors cedits.
D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí podrà requerir canvis d’ubicació
dels desfibril·ladors fixos atenent únicament a criteris de vandalisme que posin en risc la seguretat
dels aparells. En aquest cas, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí podrà acordar una nova
ubicació, sempre que no perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi que els
desfibril·ladors estaran situats en espais de domini públic local o en espais de pública concurrència i
accessibles a la població les 24h del dia. Aquesta modificació de la ubicació requerirà la tramitació i
signatura d’una addenda a aquest conveni.
Tercer. En el punt d’instal·lació dels desfibril·ladors fixos, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
haurà de complir amb els requeriments tècnics establerts a l’Annex A d’aquest conveni respecte a la
columna que allotjarà el desfibril·lador, la connexió a la xarxa elèctrica i la connexió de xarxa de veu i
dades.
Les despeses del procés d’instal·lació aniran a càrrec integrament de Dipsalut a excepció d’aquelles
que hagi de realitzar l’Ajuntament per adequar tècnicament el punt d’instal·lació. L’Ajuntament de
Sant Julià del Llor i Bonmatí es compromet a vetllar per que la connexió a la xarxa elèctrica i a la
xarxa de veu i dades estiguin operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament
dels serveis de vigilància i connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.
Mentre l’Ajuntament tramita la connectivitat de veu i dades de les cabines amb els centres de control i
d’emergències, Dipsalut excepcionalment proposarà solucions alternatives per tal que es pugui
prestar el servei fins un màxim de 6 mesos.
Quart. Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí es comprometen a realitzar les tasques
de manteniment dels béns cedits amb l’objectiu de mantenir els nivells màxims de seguretat, així com

6

de conservar-ne l’estètica i la funcionalitat. Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels
desfibril·ladors dins els paràmetres següents:
 Dipsalut efectuarà el manteniment del desfibril·lador cada cop que hi hagi una incidència, dins del
període de 14 hores posteriors a la incidència i durant tota la vigència del conveni. Així mateix,
Dipsalut realitzarà com a mínim una revisió de manteniment anual a la resta de desfibril·ladors fixos i
mòbils cedits durant tota la vigència del conveni.


El manteniment practicat per Dipsalut comprendrà els conceptes següents:

• Mà d’obra.
• Desplaçament.
• Revisió de totes les cabines i constatació del bon estat de tots els seus components, en els
desfibril·ladors fixos.
• En cas d’incidència o averia, substitució i/o reparació dels elements necessaris per garantir el ple
funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components.
• Substitució dels elements necessaris per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots
els seus components després del seu ús.
• Neteja de les cabines.
• Actualització del software dels desfibril·ladors per al compliment de les normatives vigents en cada
moment.
Aniran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí les despeses derivades del
manteniment que es detallen a continuació:
• Prestació de serveis no identificats a l’apartat anterior.
• Solució d’averies produïdes per l’ús inadequat,
meteorològiques.
• Manteniment de la xarxa de dades, de veu i elèctrica.

accions

vandàliques

o

inclemències

Cinquè. Dipsalut es compromet a efectuar la reposició dels elements fungibles i recanvis necessaris
per mantenir plenament operatius els desfibril·ladors. Aquestes intervencions es concreten de la
manera següent:
• Canvi de les bateries un mes abans del quart any d’instal·lació o cessió dels desfibril·ladors.
• Canvi dels elèctrodes un mes abans de la seva data de caducitat durant la vigència d’aquest
conveni.
Un cop finalitzat aquest conveni, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament les opcions més
viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors per garantir la
continuïtat de l’estudi de recerca acordat amb la Facultat de Medicina, de conformitat amb la clàusula
vuitena.
Sisè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al
personal designat per l’Ajuntament segons requereixi la normativa vigent. El tipus de personal que
haurà de realitzar aquesta formació variarà segons els següents criteris d’ubicació dels
desfibril·ladors:
• En relació als equipaments de risc, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí inscriurà a dos
professionals, prioritzant aquells que prestin serveis d’atenció al públic, vigilants, conserges o
monitors i prioritzant que la jornada de treball d’ambdós professionals cobreixin el màxim d’hores
d’obertura de l’equipament.
• A altres espais de risc, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí inscriurà a dos professionals,
prioritzant aquells que prestin serveis pròxims al lloc d’ubicació dels desfibril·ladors.
• En relació als desfibril·ladors mòbils, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí inscriurà a dos
professionals, prioritzant els conductors habituals dels vehicles designats i prioritzant que la jornada
de treball d’ambdós professionals cobreixin el màxim d’hores de circul·lació dels vehicles.
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Setè. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi. Si durant
aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei de
manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 10 dies
per reparar-los. Passat el termini de 10 dies Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els
desperfectes no han estat reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte tretzè.
Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí que per rescabalar-se de possibles
actes vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa d’assegurança contra robatoris que disposi. En
aquest sentit, Dipsalut durant la vigència d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible intentarà
reposar els desfibril·ladors afectats de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per donar el
màxim de cobertura i coherència al programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit”.
Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest conveni.
Vuitè. Dipsalut durà a terme juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un
estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05
de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de
pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de
desfibril·lació.
Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activarà una càmera fotogràfica
que captarà la imatge de l’usuari. Aquestes imatges s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de
Dipsalut que s’inscriurà al registre de fitxers públics de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Dipsalut prepararà i instal·larà els textos informatius sobre captació de les imatges, responsabilitat del
fitxer i exercici de drets en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí es compromet a comunicar a Dipsalut qualsevol
incidència que tingui lloc en el municipi relacionada amb els desfibril·ladors, tot i que no sigui el
desfibril·lador cedit per Dipsalut. L’Ajuntament posarà a disposició de Dipsalut les dades que fossin
necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca esmentat.
Novè. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, com a cessionari dels béns enumerats a la
clàusula primera d’aquest conveni, es compromet amb les obligacions següents:
• Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais d’accés públic on hi
tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 365 dies l’any.
• No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant tot el
termini de la clàusula tretzena de reversió automàtica.
• Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors
mantenir-los en l’estat òptim.

per tal de

• Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada en l’ús
de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent.
• Vetllar que la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives amb
l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i connexió als
serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.
Desè. Dipsalut, com a cedent dels béns enumerats a la clàusula primera d’aquest conveni, es
compromet amb les següents obligacions:
 Comunicar a l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí la finalització de la instal·lació dels
desfibril·ladors fixos i del lliurament dels desfibril·ladors mòbils. La bústia electrònica on es realitzarà
aquesta comunicació és .
 Instal·lar els béns, sense necessitat de demanar autorització a l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí.
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 Lliurar els béns objecte d'aquest conveni de cessió, en forma real, oportuna i en perfecte estat de
funcionament.


Realitzar les tasques de manteniment dels desfibril·ladors durant la vigència d’aquest conveni.

 Realitzar campanyes i accions de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors, per
les quals l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí facilitarà els requeriments tècnics necessaris
(punt de llum, espais...) per al seu desenvolupament.
 Assumir, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal de l’Ajuntament de
Sant Julià del Llor i Bonmatí que degut a l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedits pugui
ésser demandat.
Onzè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí relatius a l’objecte d’aquest conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els
anagrames corresponents, com a cedent dels béns.
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi serà convidat un
representant de Dipsalut. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí s’haurà de coordinar amb
Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bànners d'enllaç al
web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació municipals com poden ser
el web corporatiu, publicacions editades per l'ajuntament o mitjans de comunicació de titularitat
pública.
El contingut i el disseny gràfic i cromàtic de la informació que han de contenir les columnes serà
definit per Dipsalut. La columna serà monocolor i s’inclourà el símbol que indica la presència de un
desfibril·lador, promogut per l’organisme ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation). A
la part superior de la columna s’especificarà informació d’us del desfibril·lador i a la part inferior la
marca de les institucions participants en el projecte.
Dotzè. La vigència d'aquest conveni és de 4 anys, a comptar des de la data de la seva signatura.
Tretzè. Si els béns cedits no es destinen a les finalitats establertes en aquest conveni, durant el
termini de 10 anys, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual
tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat
pels béns.
Catorzè. Dins el termini de 4 anys de vigència del conveni, l’incompliment manifest per qualsevol de
les parts de les clàusules d’aquest implicarà la resolució anticipada del mateix, prèvia mediació entre
les parts, i cada institució assumirà les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. Passat aquest
termini, es produirà la reversió dels béns cedits en els casos establerts en la clàusula tretzena
d’aquest conveni.
Quinzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa administrativa és la
competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se entres les parts en el transcurs
del present conveni.”
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Annex A
REQUERIMENTS D’INSTAL·LACIÓ DELS DESFIBRIL·LADORS FIXOS
Per a la instal·lació dels desfibril·ladors fixos caldrà tenir en compte les següents consideracions
tècniques:
1. Fixació de la columna AIVIA que allotjarà la cabina del desfibril·lador
La columna complirà les normatives vigents respecte les instal·lacions d’elements en la via pública o zona
de pas.
Per evitar l’exposició del desfibril·lador al sol, la columna haurà d’estar el màxim de protegida d’aquest
element.
La instal·lació de la columna podrà realitzar-se recolzada en la paret i per tant només visible només una
cara, o bé aïllada i en seran visible les dues cares.
El cablejat que arribarà a la columna consistirà en un cable d’alimentació i uns cables de comunicacions
(aquests últims únicament si no s’utilitza un servei de telefonia mòbil amb accés a Internet).
El punt d’instal·lació haurà de tenir les característiques següents:
• Superfície formigonada on es puguin realitzar forats de 150 mm. de profunditat per la fixació de la
columna, perfectament anivellada i amb amidaments mínims de 1.700 mm x 500 mm.
• Forat central de 100 mm de diàmetre per l’arribada dels cables necessaris (imprescindible en la
columna a dues cares, per la columna a una cara l’arribada de cables es pot satisfer des de la paret).

• L’arribada dels cables en el model d’una cara es pot satisfer mitjançant l’obertura de la part posterior
de la columna situada a una alçada de 1 metre.

Les dimensions de la columna i l’espai lliure necessari al voltant de la mateixa, es detallen a continuació:
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L’Ajuntament es farà càrrec de totes les obres necessàries relatives a l’adequació de la superfície
d’instal·lació.
En la revisió del punt d’instal·lació, l’ajuntament haurà d’informar d’aquells elements que podrien
condicionar la instal·lació de la columna (per exemple les canalitzacions subterrànies, etc). En cas de no
informar o que aquesta sigui errònia, els possibles danys causats durant la instal·lació aniran a càrrec de
l’Ajuntament.

2. Connexió a la xarxa elèctrica
El cablejat de connexió a la xarxa elèctrica que arribarà a la columna serà de 230 VAC amb un cable de
2
tipus U1000R2V, enfundat i de tres conductors aïllats de 1,5mm de secció.
L’Ajuntament es farà càrrec de totes les obres necessàries de la instal·lació de la connexió elèctrica
(escomeses i canalitzacions) incloent les proteccions elèctriques requerides en la legislació vigent
(proteccions magneto tèrmiques).
3. Connexió de comunicacions
En obrir la cabina per extreure el desfibril·lador o en prémer el botó de trucada de la cabina, s’efectuarà
una trucada al servei d’emergències i l’enviament de SMS als serveis de control (policia local i servei
tècnic). Tanmateix, periòdicament la cabina es connecta a un servidor d’Internet per facilitar dades de
l’estat de la mateixa així com del desfibril·lador que permeten al servei tècnic realitzar les accions de
manteniment necessàries.
Per satisfer aquestes funcionalitats es recomana contractar un servei de telefonia mòbil amb accés a
Internet, servei que en l’actualitat és ofert per diversos operadors al nostre país mitjançant la sol·licitud
d’una targeta SIM amb connexió a xarxa GPRS. Aquesta opció de connexió requereix que l’operador
proporcioni cobertura en el lloc d’instal·lació de la columna.
En cas d’utilitzar un servei de comunicacions diferent a l’esmentat anteriorment es faciliten les alternatives
següents en connexió a la xarxa de veus i a la xarxa de dades. Qualsevol d’aquestes opcions caldrà
considerar-les de manera personalitzada amb el servei tècnic durant la instal·lació de les cabines:
Per a la connexió de veu:
• Cable de 4 fils de la Xarxa Telefònica Bàsica. Mitjançant una línea directa o a través d’una línia interna
d’una centraleta telefònica.
• Targeta SIM per connexió a xarxa GSM. Cal assegurar-se que l’operador proporciona cobertura en el
lloc d’instal·lació de la columna.
• Servei de Veu IP.
Per a la connexió de dades:
• Xarxa Ethernet (amb accés a Internet). Tipus 10 Base T o 100 Base TX i cable Cat.5 FTP o superior.
• Wifi
• ADSL
L’Ajuntament es farà càrrec de totes les obres necessàries per fer arribar el cablejat de comunicacions
fins al punt de la instal·lació.
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El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret de l’Alcaldia 280/11.

3r. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA- PRESIDÈNCIA NÚM. 321
D’1 DE SETEMBRE: CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC PONT PER 321.914 €:
El senyor alcalde fa constar que s’ha observat un error tipogràfic en el moment
d’escriure la xifra objecte de la concertació del prèstec i que l’import correcte és
321.914 €.
Demana la paraula el senyor Gifre per preguntar si l’objecte de la concertació d’aquest
prèstec és poder tenir avançat els diners.
El senyor alcalde li respon que sí.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“ANTECEDENTS
1. Pel Departament d’Hisenda s’ha tramitat la concertació de préstec pont de
391.000,00 € per finançar transitòriament l’execució de les obres de cobriment de la
pista poliesportiva de Bonmatí.
2. En data 9 de juliol de 2011 el Ple de la Corporació va delegar a l’AlcaldiaPresidència les competències en matèria de contractació i consignació de l’operació
de préstec per import de 391.000,00 euros.
3. L’aplicació 2 91301 ‘Préstec pont per subvencions pendents pista poliesportiva’ de
l’estat d’ingressos del pressupost general per 2011, preveu la concertació
d’operacions de crèdit per import màxim de 391.000,00 €.
4. De totes les peticions realitzades a entitats bancàries, la única i més favorable és la
presentada per l’entitat CaixaBank (La Caixa).
5. Analitzades les necessitats de finançament de l’Ajuntament l’import de préstec que
cal formalitzar definitivament és de 321.914,00 €, 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

321.914,00 €
Finançament transitori execució obra Pista
Poliesportiva de Bonmatí
La Caixa
X
X anys
Xanys
X anys
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Tipus d’amortització
Comissió d’Obertura
Com. amortitz/cancel.
Comissió estudi

Sistema francès
0,25%
0,25%
0,25%

6. La secretaria – interventora ha informat favorablement 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, i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, el
Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. 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
Període de Carència
Període d’amortització
Tipus d’amortització
Comissió d’Obertura
Com. amortitz/cancel.
Comissió estudi

321.914,00 €
Finançament transitori execució obra Pista
Poliesportiva de Bonmatí
La Caixa
EURIBOR anual + 3%
X anys
X anys
X anys
Sistema francès
0,25%
0,25%
0,25%

2n. Donar compte al Ple a la pròxima sessió que se celebri.
3r. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera (Departament
d’Economia i Finances) de la Generalitat de Catalunya.””
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4t. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA DELEGACIÓ A FAVOR DEL
CONSORCI MEDIAMBIENTAL DE LA SELVA (CMED) DE LA COMPETÈNCIA DE
GESTIONAR LA SOL·LICITUD DE RETORN DE CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
DELS RESIDUS
Demana la paraula el senyor Gifre per preguntar que, quan facin aquesta devolució a
favor de l’Ajuntament, com pensen distribuir-la? Tornaran els diners als usuaris?
Respon el senyor Xavier Ribas que ara els hi pagaran una bestreta. Aquest import es
farà servir per poder reduir despeses del servei. De cares a l’any que ve intentaran
repercutir-ho en una reducció de la taxa d’escombraries.
Intervé la senyora Anna Masachs per preguntar si això és general per a tothom.
Contesta el senyor Xavier Ribas que sí.
La senyora Anna Masachs pregunta si els que no reciclen també.
Respon el senyor Ribas que sí. Si haguessin de fer un sistema per detectar qui recicla
i qui no els costos serien molt elevats. S’hauria d’implementar un sistema per bujol que
tindria un cost mol més elevat.
El senyor Julià Gifre pregunta si el sistema serà el mateix que l’anterior equip de
govern.
Contesta el senyor Ribas que aquest no és el punt que s’està debatent i s’haurà de
veure.
Seguidament se sotmet a votació el següent dictamen:
“La Llei 16/2003, de 13 juny de 2003, de finançament de les infraestructures i del
cànon sobre la deposició dels residus, estableix un marc favorable de finançament de
la gestió dels residus municipals i la creació d’un cànon sobre la deposició dels
residus.
La destinació dels fons econòmics provinents del cànon s’apliquen en un 50% a la
valorització de la FORM i la resta a la recollida selectiva de la FORM, a la valorització
d’altres tipus de materials i a tractaments que redueixin la quantitat o millorin la qualitat
dels residus destinats a dipòsit controlat.
Els beneficiaris d’aquests recursos són els ens locals, municipals o supramunicipals,
que justifiquin la recollida i lliurament a les plantes de tractament corresponents.
L’equip tècnic del Consorci Mediambiental de la Selva (CMED) realitza per diferents
municipis consorciats la tramitació del retorn del cànon per als conceptes relacionats
amb la gestió de la FORM i fraccions valoritzables.
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Des del CMED es proposa la tramitació conjunta del retorn del cànon a través
d’aquesta entitat i la creació d’un Fons de Gestió de Residus adscrit al CMED amb els
següents objectius:





Simplificar la tramitació de la sol·licitud de retorn del cànon per als ajuntaments
consorciats subjectes al mateix.
Garantir el destí finalista d’una part del retorn del cànon.
Optimitzar els recursos destinats al foment de la recollida selectiva.
Comptar amb actuacions anuals de millora i conscienciació respecte la
recollida selectiva de residus municipals.

El Consell d’Administració del CMED celebrat el dia 1 de març de 2005 va aprovar la
proposta de creació d’un Fons de Gestió de Residus adscrit al CMED”.
El Ple aprova, per 4 vots a favor (GI) i 3 abstencions (CIU) el següent acord:
1.- Delegar al Consorci Mediambiental de La Selva (CMED) la competència de
gestionar la sol·licitud de retorn de cànon de deposició de residus.
2.- Assignar un compte bancari on es realitzin les transferències des del CMED en
concepte de retorn de cànon una vegada l’Agència de Residus de Catalunya realitzi el
pagament.
3.- Aprovar la creació del Fons de Gestió de Residus de la Selva adscrit al CMED amb
els recursos obtinguts dels pagaments del retorn del cànon.
4.- Aprovar l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí al
Fons de Gestió de Residus de la Selva gestionat pel CMED, corresponent al 5% en el
tractament de la FORM i al 10% de l’import per a la resta de conceptes subjectes a
retorn de cànon que correspongui al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.”

5è. DICTAMEN PROPOSANT DELEGAR A L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA LA
COMPETÈNCIA PLENÀRIA EN
L’APROVACIÓ
DE
LES
DESPESES
PLURIANUALS EN ELS SUPÒSIT DE L’ARTICLE 174.2.b DEL TEXT REFÒS DE
LA LEI D’HISENDES LOCALS
“Vist que l’aprovació de les despeses plurianuals és competència del Ple en els
supòsits que tot seguit es citaran d’acord amb el que disposa l’article 174.2 del Text
refós de la 88 del Reial Decret 500/90, de desenvolupament de kla Llei 39/88,
reguladora de les hisendes locals:
-

Inversions i transferències de capital
Contractes de subministrament, d’assistència tècnica i científica, de
prestació de serveis, d’execució d’obres de manteniment i d’arrendament
d’equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a les normes de la Llei
de contractes del sector públic, que no puguin ser estipulats o resultin
antieconòmics per un any.
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-

Arrendament de béns immobles
Càrregues financeres dels deutes de les entitats locals

Vist que, per tal de poder agilitzar la tramitació administrativa quan es tracta d’aprovar
despeses plurianuals en el supòsit de contractes de subministrament, d’assistència
tècnica i científica, de prestació de serveis, d’execució d’obres de manteniment i
d’arrendament d’equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a les normes de
la Llei de contractes del sector públic, que no puguin ser estipulats o resultin
antieconòmics per un any es creu convenient delegar, només en aquest cas, aquesta
competència a favor de l’Alcaldia-Presidència.
Vist el que disposa l’article 22.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, el Ple aprova, amb 4 vots a favor del Grup Independent i 3 abstencions
del CIU, el següent
ACORD
1r. Delegar a favor de l’Alcaldia-Presidència la competència plenària en l’aprovació de
despeses plurianuals en el supòsit de Contractes de subministrament, d’assistència
tècnica i científica, de prestació de serveis, d’execució d’obres de manteniment i
d’arrendament d’equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a les normes de
la Llei de contractes del sector públic, que no puguin ser estipulats o resultin
antieconòmics per un any.
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”.
6. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL MODIFICAT DEL
PROJECTE “CONNEXIONS DELA XARXA DE COL·LECTORS D’AIGÜES
RESIDUALS DE BONMATÍ”
En aquest punt el senyor Xavier Ribas s’abstindrà en el debat i votació d’aquest
dictamen atès que es troba en un dels supòsits de l’article 28 de la Llei 30/92, de 26 de
noveembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comú.
Demana la paraula el senyor Gifre per assenyalar que no han vist aquest modificat del
projecte i pregunta qui haurà de pagar les despeses de connexió i on aniran les
pluvials? Assenyala que aquest diners que ara han sobrat hi són gràcies a la gestió de
l’anterior equip de govern. Està d’acord en aquesta modificació però té la sensació que
els veïns llavors no hi connectaran.
Respon el senyor alcalde que el que no podía ser és anar pagant cubes dXXX. Cada
propietari haurà de connectar al seu càrrec. Els primers anys potser no però confia que
mica en mica s’hi vagin connectant.
Seguidament es sotmet a votació aquest dictamen:
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“Vist que en data 3 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el projecte
“Connexions de la xarxa de col.lectors d’aigues residuals de Bonmatí” amb un
pressupost de 117.776,49 euros.
Vist que l’Agència Catalana de l’Aigua va executar dins el municipi el “Projecte
d’estació depuradora d’aigües residuals de Bonmatí” que va finalitzar al mes de juliol.
Un cop finalitzades aquestes obres s’ha pogut observat que aproximadament un 40%
de les obres previstes en el projecte “Connexions a la xarxa de col·lectors d’aigües
residuals de Bonmatí” ha estat executat per l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu
projecte “Estació depuradora d’aigües residuals de Bonmatí” per la qual cosa obliga a
l’Ajuntament a replantejar el seu projecte i redactar un modificat d’aquest.
Vist que s’ha elaborat una modificació del projecte d’obra ordinària “Connexions de la
xarxa de col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí”, redactat per l’enginyer Sr. XXXXX,
el qual incorpora una nova xarxa de clavegueram en tres blocs d’habitatges de la
Colònia de Bonmatí, en els quals s’han posat de manifest problemes constants en el
clavegueram existent.
Vist el que disposa l’ article 22.2.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
sobre el règim local, l’article 52.2.o) del Text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya i article 37.1 a) i b) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; el Ple aprova per unanimitat, amb
una abstenció del Sr. Xavier Ribas, el següent
ACORD
1r. Aprovar inicialment la modificació del projecte d’obra ordinària anomenat
“Connexions de la xarxa de col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí”, redactat per
l’enginyer Sr. XXXXXX, per un import de 117.776,49 € (IVA inclòs).
2n. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al DOGC, BOP i al
tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a
la secretaria d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.".

Quan Son les 11.23 hores s’incorpora al Ple la Sra. Gemma Domínguez Garangou.

7è. DICTAMEN PROPOSANT VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFIACIÓ
PUNTUAL NUM. 9 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
Els membres presents al Ple deixen sobre la taula aquest punt.
8 . DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6
DEL PRESSUPOST 2011
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El senyor alcalde explica amb detall cadascuna d’aquestes modificacions i el senyor
Julià Gifre pregunta que la partida anomenada”Energia elèctrica L’Esplai i Centre
Cívic” queda clar que aquesta modificació no té res a veure amb L’Esplai.
El senyor alcalde li respon que no.
El senyor Gifre intervé per preguntar si hi ha un increment en la partida de retribucions.
El senyor alcalde li respon que no i dóna la paraula a la senyora secretaria qui aclareix
que no es tracta de cap increment sinó d’una redistribució. Amb els mateixos diners
que havia pressupostat l’anterior equip de govern, passen del capítol 2 de la partida
d’assistències al capítol 1 de dedicacions parcials de l’equip de govern. D’aquesta
manera s’adequa més correctament a la legislació els conceptes retributius que estan
perceben els regidors. De fet, els imports fixes i periòdics que percep un càrrec electe
no poden ser retribuïts en concepte d’assistències a òrgans de govern sinó que han de
ser dedicacions parcials del capítol 1 del pressupost.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“Vist l'Informe Secretaria-Intervenció, inclòs a l'expedient, i de conformitat amb el que
disposa l'article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecten a les partides
que a continuació es detallaran.
Vista la insuficiència d’algunes partides del pressupost de l’exercici corrent, les quals
es preveu siguin insuficients per poder atendre majors despeses o crèdits
extraordinaris.
Vist el que disposen l’article 177 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits num. 6/11 en el pressupost d’engany,
xifrat en les quantitats següents:

A) SUPLEMENT / HABILITACIÓ CRÈDITS
Partida
Pressupost.

Concepte

Consignació Suplement
Anterior
Crèdit

Consignació
Definitiva

1 334

22100

ENERG. ELECTR. ESPLAI I C.CIVIC BONMATI

6.000,00

7.650,00

13.650,00

1 321

21200

REP. MANT. I CONSERV. ESCOLA

4.500,00

3.000,00

7.500,00

1 920

16000

SEG. SOCIAL

78.652,45

1.500,00

80.152,45

Total Suplements

12.150,00
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1

313 21300

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

2.200,00

2.200,00

1

342

62500

1

491

62300

DESP. ADEQUAR INSTAL·LACIONS PER
DESFIBRILADORS
PORTERIES CAMP DE FUTBOL BONMATI
INSTAL·LACIÓ ENLLAÇ ANTENA RADIO
BONMATI

0,00

2.800,00

2.800,00

1

342

62203

TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA BONM.

0,00

28.064,10

28.064,10

1

920

10000

RETRIB. BASIQUES CARRECS ELECTES

0,00

13.650,00

13.650,00

Total crèdits extraordinaris

48.214,10

TOTAL SUPLEMENTS I HABILITACIÓ CRÈDITS

60.364,10

FINANÇAMENT
A) NOUS / MAJORS INGRESSOS
Partida
Pressupost.

1
1
1

Concepte

1
3

11600
29000

IMP. S/ INCREMENT VALOR TERRENYS URB.
IMP. S/ CONSTR. INST. I OBRES

342
342
912

62201
62202
23300

Total Nous / Majors ingressos
VALLES I EQUIPAM. PISTA POLIESP. ST JULIA
COBRIMENT PISTA POLIESPORTIVA BONM.
ASSISTENCIES ORGANS DE GOVERN

Consignació
Anterior

Nous/Maj.
Ingressos

Consignació
Definitiva

8.000,00
5.000,00

9.950,00
4.200,00

17.950,00
9.200,00

25.000,00
636.599,88
40.000,00

14.150,00
3.000,000
28.064,10
15.150,00

22.000,00
608.535,78
24.850,00

Total Baixes per anul·lacio

46.214,10

TOTAL FINANÇAMENT

60.364,10

2n. Exposar al públic aquest acord de modificació de crèdits, per termini de 15 dies
hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments.
3r. Considerar que aquest acord és immediatament executiu i que en el supòsit de
que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment aquest acord de modificació de
crèdits quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés.
4t. Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la
Província, resumida a nivell de capítols.”
9. DICTAMEN PROPOSANT ASSIGNAR EL NOM OFICIAL AL CARRER “CAMÍ
DEL CEMENTIRI” AL SEU PAS PER DINS DEL SAU-2.
“Vist que dins el SAU-2 de Sant Julià del Llor i Bonmatí hi ha inclòs un carrer que
parteix des de la carretera de Sant Julià del Llor, passant pel cementiri de Bonmatí cap
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al camí de la Pera i que té la denominació de carrer” Ronda de Dalt” malgrat que,
realitat, és una prolonga de l’actual “Camí del Cementiri”.
Vist que la denominació actual d’aquest tram com “carrer Ronda de Dalt” està creant
confusió als conductors ja que aquests es dirigeixen cap a la urbanització Ronda de
Dalt dins el casc urbà i no cap a la prolongació d’aquest camí del Cementiri a través
del SAU 2 provocant, en ocasions, que camions de gran tonatge circulin per dins el
nucli urbà quan en realitat volen anar a l’actual camí del Cementiri, la qual cosa ha
provocat, alguna vegada, que els esmentat vehicles ocasionin despefectes al mobiliari
urbà.
Vist que es fa necessari l’aprovació de una nova nomenclatura la prolongació del camí
del Cementiri al seu pas pel SAU 2, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1r. Assignar nom oficial al carrer ubicat en l’àmbit del SAU-2 el qual és en realitat una
prolongació del Camí del Cementiri, en el tram comprès entre el Cementiri de Bonmatí
i el Camí de la Pera, amb la denominació de “Camí del Cementiri”.
2n. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes
municipal.
3r. Notificar aquest acord a XXXXX S.L. i a l’Oficina del Cadastre.
L’Ajuntament s’encarregarà de la col·locació de les plaques del carrer amb la finalitat
de que aquests siguin uniformes per tot el municipi.
4t. Notificar aquest acord a d’Institut Nacional d’Estadística per procedir a l’alta del
carrer.”

10e. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR EL CONVENI TIPUS ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I
BONMATÍ PER L’ALLOTJAMENT DE LA PAGINA WEB, COMPTES DE CORREU I
DOMINIS ALS SERVIDORS (SERVEI HOSTING).
El senyor Xavier Ribas explicar amb detall el contingut d’aquest dictamen d’acollir-se a
aquest servei de la Diputació amb cost zero.
Demana la paraula la senyora Èlia Borràs per preguntar si es seguirà gestionant des
de l’Ajuntament.
Respon el senyor Ribas que sí.
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:
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“Vist que la Diputació de Girona ofereix el servei d’allotjar pàgines web, comptes de
correu i dominis als seus servidors als Ajuntaments, Consells Comarcals, ens locals i
organismes dependents d’ells de les comarques gironines, de manera gratuïta i de
durada indefinida.
Vist que aquest servei ofereix:
-

-

Allotjament de pàgines web. Aquest servei consisteix en allotjar als servidors de
la Diputació de Girona, pàgines web estàtiques o dinàmiques utilitzant
tecnologies PHP i MySQL.
Servei de bústies de correu. Consisteix en facilitar bústies de correu electrònic i
eines per la seva gestió.
Servei d’allotjament de dominis d’Internet. Consisteix en facilitar allotjament de
dominis, que tant es poden utilitzar per a llocs web, com per a bústies de correu
o serveis de DNS.

Vist que l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí està interessat en aquest servei,
per tal de mantenir i adequar la pàgina web i correus electrònics.
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar el Conveni tipus entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí per l’Allotjament de la pàgina web, comptes de correu i dominis als
servidors (Servei Hosting).
2n. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.”

11è. DICTAMEN PROPOSANT NOMENAR ALS NOUS MEMBRES DE LA
COMISSIÓ QUE HA DE REPRESENTAR L’AJUNTAMENT EN LES OPERACIONS
DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DEL LLOR I
BONMATÍ
“En data 27 de juny de 2011 la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya en relació amb els expedients de delimitació del nostre terme municipal amb
els municipis limítrofs que s’estan tramitant en el marc de l’elaboració del mapa
Municipal de Catalunya, d’acord amb l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, una
vegada constituït el nou consistori resultant de les darreres eleccions locals, procedeix
nomenar els nous representants de la nostra comissió municipal de delimitació de
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
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Vist el que disposa l’article 33.1 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, el Ple
aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r Nomenar als nous representants de la comissió que ha de representar l’Ajuntament
en les operacions de delimitació del terme municipal i que seran els següents:
-

Alcalde: XXXX
Regidors: XXXXX
Tècnic:
XXXXXX
Secretària: XXXXX

2n. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions
Publiques i als municipis amb els qui encara no s’ha efectuat cap procediment de
delimitació de terme, és a dir, Amer.
3r. Comunicar als propietaris de les finques afectades els acords i la data de les
operacions de delimitació, una vegada l’Ajuntament hagi nomenat els nous
representants de la seva comissió i hagi estat determinada la data de les operacions
de delimitació.
4t.Facultar l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a terme les
actuacions necessàries per fer efectius aquesta acords.”

12. MOCIO PER LES ATURADES A LES OBRES DE LA N-II AL SEU PAS PER LA
COMARCA DE LA SELVA.
“A aquest Ajuntament li consta l’existència de queixes constants i reivindicacions dels
veïns d’Anglès i altres municipis de la comarca de la Selva, en relació a l’estat actual
de les obres aturades de la N-II, que provoquen moltes molèsties als usuaris i, fins i
tot, han ocasionat diversos accidents, algun d’ells amb víctimes mortals.
El passat mes de juny es varen aturar, de nou, les obres de desdoblament de la N-II
sense que, a dia d’avui, hi hagi cap previsió amb relació al temps d’aquesta aturada ni
amb la data de represa de les obres i de la seva finalització.
Aquestes obres afecten una de les infraestructures viàries més rellevants de la
comarca, tant per la comunicació estratègica que genera com per la influència que
exerceix en el desenvolupament dels municipi del seu entorn.
La millora en el conjunt d’aquesta infraestructura, llargament reivindicada, es produeix
amb anys de retard respecte a la necessitat i a la importància estratègica d’aquesta en
el territori.
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Aquesta situació d’eterna provisionalitat deriva en el fet que el traçat vigent és
deficient, insegur amb poc manteniment, mal enllumenat i mal senyalització, tot i que la
intensitat de trànsit continua essent igualment molt elevada.
Aquesta situació genera un sentiment d’indefensió i greuge constant en els usuaris
habituals de la via, molts d’ells ciutadans de la comarca de la Selva, els qual es senten
mancat d’unes mínimes condicions de seguretat i garanties de mobilitat.
La sensació d’impotència dels comerços i les empreses afectades augmenta ja que,
en context de crisis com el que s’està vivint, veuen minorada la seva competitivitat per
manca de comunicacions mínimes i segures.
També augmenta la preocupació dels municipis directament o indirectament afectats
que no veuen cap resposta a les seves inquietuds ni a les dels seus ciutadans.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
Primer.- Sol·licitar al Ministeri de Foment:
-

Que s’informi de manera clara i fefaent de quin són els motius reals de l’aturada
de les obres, quan es té previst reprendre-les i quin passa a ser el termini
d’execució final i inajornable per al desdoblament d’aquesta infraestructura en
l’àmbit de la comarca de La Selva.

-

Que davant dels reiterats retards i incompliment de terminis que s’han viscut en
aquesta obra, es destinin tots els esforços i recursos disponibles perquè la
represa de les obres sigui immediata i perquè la durada final d’aquestes
s’aproximi en la mesura possible al termini originalment previst.

-

Que mentre no sigui possible la represa de les obres, s’adeqüi el traçat
provisionalment que s’utilitza, millorant-ne el erm, l’enllumenat i la senyalització,
de tal manera que s’assegurin unes mínimes actuacions específiques de major
o menor contingut en funció de la durada final de les obres.

-

Que fina a la finalització de les obres el tram d’autopista entre Maçanet de la
Selva i Sarrià sigui gratuït per a tots els usuaris.

-

Que s’inverteixi l’import corresponent a 11% cultural com a mínim compensació
moral als municipis afectats.

Segon.- Sol·licitar al Servei Català de Trànsit:
-

Que davant la perillositat indiscutible que genera aquesta eterna provisionalitat
es psi major èmfasi en la regulació del trànsit i la seguretat de la via,
especialment en les hores punta d’intensitat de circulació i en aquells punts o
accessos més problemàtics.
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-

Que s’encarregui un estudi, imparcial, en que s’avaluï el nivell de perillositat del
traçat actual i es proposin les millores indispensables que cal efectuar.

Tercer.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya:
-

Que en l’exercici de les seves responsabilitats dugui a terme les gestions
necessàries per una ràpida planificació i execució d’aquestes obres.

-

Que en aquest mateix sentit vetlli per garantir durant tot el procés uns mínims
de mobilitat i qualitat de vida dels veïns, les empreses i els municipis afectats,
especialment davant la greu crisi econòmica que estem vivint.

Quart.- Sol·licitar als Diputat Gironins al Congrés:
-

Que, en tat que aquesta infraestructura és competència de l’estat espanyol,
facin valer la seva situació al Congrés dels Diputats per exigir un imminent
represa de les obres i una ràpida execució d’aquestes a fi de donar solució a
un greuge històric amb el desdoblament llargament reclamat de la N-II al seu
pas per les comarques gironines i, més concretament, al seu pas per la
comarca de la Selva.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i als
Ajuntament de la Comarca de la Selva per si creuen adient recolzar la proposta.”

13. MOCIO PER MOSTRAR EL REBUIG A LA LLEI 7/2011, DE 27 DE JULIOL, DE
MESURES FISCALS I FINANCERES, QUE MODIFICA LA LLEI 10/1997, DE 3
JULIOL, EN RELACIÓ AL PIRMI.
Demana la paraula el senyor Gifre per assenyalar que el PIRMI va ser creat per donar
suport a la gent necessitada. En el marc dels últims anys, especialment els set últims,
no s’ha gestionant correctament.
Intervé la senyora Mei Brescó per dir que amb la nova llei no hi està d’acord perquè
unifica tots els casos i ho veu mica injust. Que una família, independentment del seu
nombre de membres, només pugui percebre de prestació com a màxim l’import del
salari mínim interprofessional, sense entrar a analitzar el seu cas, no ho troba correcte.
Respon la senyora Èlia Borràs que no està qüestionant el fons del PIRMI. Creu que fa
set anys que s’està entrant en una màniga ampla en aquest tema. Amb la forma sí que
creu que s’ha de posar ordre. En el fons està d’acord, però en les formes s’ha de
vigilar. Qui ho necessiti hi té tot el dret.
Contesta la senyora Mei Brescó assenyalant que llàstima que, en aquesta forma, es
passi la daga per igual per a tothom.
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La senyora Èlia Borràs creu que l’Ajuntament, com a tal, no s’ha de posar en aquest
tema.
Respon la senyora Mei Brescó que, com a Ajuntament, acabaran patint això.
La senyora Èlia Borràs li respon que la Generalitat té una normativa i no és cosa de
l’Ajuntament que hagi de posar-se en això.
Seguidament es passa a votar la següent proposta:

“Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció). Durant aquests anys els
beneficiaris, els professionals implicats i les administracions públiques col·laboradores
n’han fet una valoració positiva, considerant-lo un bon instrument d’intervenció social
que facilita que moltes persones superin les dificultats socioeconòmiques que passen i
que evita l’extrema pobresa.
Considerem que el PIRMI és un bon programa que cal millorar des del consens i que
ha d’evolucionar per adequar-se més a la realitat actual, adaptant els ajuts a la
diversitat de situacions socials que es plantegen, fugint de la criminalització de les
persones participants en el programa i evitant el manteniment de possibles situacions
irregulars d’alguns/es perceptors/es de la RMI.
Per al nostre Ajuntament la lluita contra la pobresa i l’exclusió social són qüestions
fonamentals, ja que es considera que el grau de desigualtat d’una societat afecta de
forma directa el benestar de la ciutadania, el seu futur i la mateixa capacitat de
desenvolupament econòmic.
Atès que durant el mes d’agost passat va entrar en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de
juliol, de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la
Renda Mínima d’Inserció (RMI) en el seu article 62 , amb la qual el Govern de la
Generalitat ha decidit canviar temporalment la forma de pagament de la RMI, i que ha
aprovat també, el 20 d’agost, un nou Decret de desplegament de la Llei de la renda
mínima que modifica substancialment els requisits per participar i mantenir-se al
programa.
Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips socials
bàsics assumeixen una gran responsabilitat amb relació a l’accés, el manteniment i la
sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa Inderdepartamental de la Renda
Mínima d’Inserció, essent els i les professionals municipals i comarcals qui coneixen la
realitat de la RMI, qui coneixen les situacions concretes que hi ha darrere dels
expedients.
Atès que amb la modificació temporal del sistema de pagament de la RMI s’ha
provocat una situació de patiment i angoixa a 34.000 beneficiaris, dels quals depenen
110.000 persones, i que això ha provocat dificultats serioses als equips professionals
responsables del seu suport social.

25

Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de
beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment i tothom coincideix que en
aquesta situació les polítiques socials s’han de mantenir i impulsar, no pas reduir.
Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen situacions
molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremament vulnerables,
persones en situació de pobresa extrema on sovint s’afegeixen greus dificultats
socioeducatives i de salut.
Atès que la RMI no és una prestació qualsevol, sinó que estem parlant del darrer
esglaó de la xarxa de seguretat del sistema de prestacions que conforma el nostre
sistema de protecció social. Essent una prestació de supervivència per a moltes
persones i també per a moltes famílies amb infants a càrrec que pateixen
indirectament la pobresa.
Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar
Social, celebrada el dia 29 de juliol passat, i en la Comissió de Governs Locals del 25
de juliol, es va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de la
RMI, que modifica diversos aspectes de funcionament del PIRMI, els col·legis
professionals, els sindicats, la patronal del sector, les entitats socials presents i el món
local van manifestar el seu malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que
impedia aportar millores a la proposta de Decret.
Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s’han produït s’han
realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris, amb el
món local i els sindicats i les entitats socials.
Per tots aquests motius el nostre grup municipal, el Ple aprova, amb 5 vots a favor del
Grup Independent CIU i 3 abstencions del Grup CIU, el següent
ACORD
1. Fer arribar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació el malestar i el rebuig del nostre Ajuntament a les darreres decisions
amb relació al PIRMI per entendre que suposen un menyspreu al món local, als
i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les moltes persones que
participen del PIRMI, així com un retrocés en les línies de treball que ajuden a
afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania.
2. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de Desplegament
de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins a poder arribar a una proposta de
consens amb el món local, els grups parlamentaris, els agents socials, el tercer
sector social i els col·legis professionals.
3. Reclamar al Govern de la Generalitat un debat obert per la reforma del
Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i per l’impuls d’un
nou Pla contra la pobresa a Catalunya.
4. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics
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i que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones participants al
PIRMI.
5. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC i l’AMC, al Col·legi
Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector
Social.”

14. MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emes l’auto del 28 de juliol que insta
a la Generalitat a que en el termini de dos mesos s’adoptin mesures per adaptar el
sistema d’ensenyament a la nova situació creada per les sentències del Tribunal
Suprem espanyol contra el model lingüístic en l’escola catalana.
Les sentències del Tribunal Suprem espanyol ha dictat qüestionen el paper del català
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament
contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 20
anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de la llengua i gràcies al qual
la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular ha donat
força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de
diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009
de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de
l’Estat espanyol.
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents
àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament
dels infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la
cohesió social del país.
Per tots aquests motius el nostre grup municipal, el Ple aprova, per unanimitat dels
membres presents, el següent
ACORD
Primer: manifestar el rebuig a l’auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a
les sentències del Tribunal Suprem espanyol, que posen en perill el sistema
d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
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Tercer: instar el parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de
Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
Quart: fer arribar aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, als governs català i
espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels
Diputats i el Senat espanyol.”

15è. ASSUMPTES URGENTS
En compliment del que estableix l’article 113.1 en relació a l’article 91.4 del R.O.F., el
Sr. Alcalde-President pregunta si pot sotmetre a la consideració del Ple per raó
d’urgència, diversos punts no compresos dins l’ordre del dia i que no poden ésser
tractats a l’apartat de precs i preguntes.
El debat dels punts d’urgència queda aprovat per unanimitat.
15.1. PROPOSANT RATIFICAR DE DIVERSOS DECRETS DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA.
Es sotmet a ratificació del Ple el següent Decret de l’Alcaldia:
-

Decret 291/11 de 27 de juliol relatiu a requerir a la Sra. XXXX els imports
imputats al balanç de situació.

“En data 12 de juliol de 2011 la Sra. XXXXX, adjudicatària del bar del XXX de Bonmatí,
va presentar un resum corresponent a les obligacions econòmiques a les que havia fet
front el XXX i que especifica que es produeix un desequilibri financer.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de l’Ajuntament, aquesta alcaldiapresidència,
DISPOSA
“1r. Requerir a la senyora XXXXX, com a adjudicatària de la gestió del bar del XXXXX
de Bonmatí que, en referència als imports imputats a l’anomenat Balanç de Situació,
s’aporti la següent documentació:
-

Una relació detallada de cadascun dels imports corresponents a Proveïdors
(42.705,26 €), Premsa (1.200,00 €) i tele pagament (1.350,00 €) indicant de
cadascuna de les factures que conformen el total, els següents punts:
Data
factura Núm.Factura Proveïdor

Concepte
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Import
factura

L’Ajuntament es reserva el dret de poder demanar l’original de qualsevol
de les factures especificades en el punt anterior.
-

Còpia del rebut d’assegurança
Còpia de les declaracions trimestrals presentades a la Delegació d’Hisenda.
Detall i justificants dels sous imputats (1.200,00 €) així com dels serveis de
neteja i altres (4.800,00 €).
Documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

2n. Atorgar un termini fins el 30 d’AGOST de 2011, per tal que la Sra. XXXXX, aporti
la documentació especificada.
Un cop aportada la documentació, l’Ajuntament resoldrà si els justificants
aportats són prova suficient per tal de demostrar que la potència contractada en el bar
del Centre Cívic de Bonmatí li ha provocat o no un desequilibri financer en el contracte.
3er. Establir el calendari de pagament, que començarà a regir a partir d’aquest mateix
mes de Juliol de 2011, dels rebuts endarrerits i que tal i com s’havia pactat a la reunió
del dia 22 de juny de 2011 es pagaran els imports pendents d’energia elèctrica,
relacionats a continuació:
Data màxima
Pagament
31.07.2011
31.08.2011
30.09.2011
31.10.2011
30.11.2011

Energia elèctrica
Mes
Juliol 2010
Agost 2010
Setembre 2010
Octubre 2010
Novembre 2010

Import pendent
1.083,50
1.001,45
720,41
690,30
809,12

Durant el període de juliol de 2011 a novembre 2011, a part dels imports establerts en
el quadre anterior es pagarà mensualment el cànon de lloguer, l’amortització de la
maquinària, aigua, clavegueram, escombraries i l’energia elèctrica del mes
immediatament anterior.
A partir del mes de desembre de 2011 i un cop l’Ajuntament hagi resolt l’especificat en
el punt 2n., els rebuts pendents seran abonats a l’Ajuntament abans del 20 de
desembre de 2011 cas que no es demostri el desequilibri econòmic.
En cas que es demostri el desequilibri se’ls aplicarà el descompte corresponent per via
de subvenció corresponent a la diferència dels import facturats en concepte de
potència contractada inicialment (69,69I, 69 Kw) i que van originar unes despeses de
potència, energia reactiva, recàrrec i impost d’electricitat enfront als que haurien estat
amb la nova potència contractada (31, 177, 31, 177 i 31,177 kw). En cap cas es
compensaran imports relatius al consum.
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El total del deute haurà de quedar cancel·lat abans del dia 20 de desembre de 2011.
4rt. En cas d’incompliment de pagament s’aplicarà el règim de sancions establert al
punt número 25 del plec de clàusules administratives i no es procedirà a cap tipus de
compensació.
5è. Notificar aquesta resolució a la Sra. XXXXX i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.
6è. Ratificar aquest decret en el primer Ple que se celebri.”.
El Ple ratifica, per 5 vots a favor del Grup Independent i 3 abstencions del CIU, el
Decret 291/11.

15.2. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA
SECRETÀRIA-INTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES
OBLIGACION PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 1r
TRIMESTRE DEL 2011.

Es dóna compte del següent informe de la secretària-interventora sobre els pagaments
pedents i les obligacions pendents de reconeixement corresponent al 1r trimestre de
2011:
“Imma Parramon i Burch, secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor
i Bonmatí,
INFORMO
Que d’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercial, en data 31 de març de 2011 l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 200.4 de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del sector públic és de 134.365,39
euros, els quals correspon a la quantitat de 120 factures.”

15.3. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA
SECRETÀRIA-INTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I
LES OBLIGACION PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL
2n TRIMESTRE DEL 2011.
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“Imma Parramon i Burch, secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor
i Bonmatí,
INFORMO
Que d’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercial, en data 31 de març de 2011 l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 200.4 de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del sector públic és de 93.445,91 euros,
els quals correspon a la quantitat de 120 factures.”

16è. PRECS I PREGUNTES
1. El senyor Julià Gifre assenyala que van demanar un despatx per poder fer la feina.
La llei diu que l’Ajuntament té dos mesos per respondre.
Respon el senyor alcalde que els hi donaran una resposta.
2. La senyora Anna Masachs pregunta si ja es pot utilitzar la pista.
Respon el senyor alcalde que estan pendents de fer uns matissos perquè hi ha un
tema d’estanqueitat.
Contesta la senyora Masachs que es veu que està ple de mainada que juga i els
gestors del bar del XXXXX diuen que no es pot utilitzar.
La senyora Èlia Borràs comenta que no tinguem algun ensurt.
Respon el senyor alcalde que queden quatre retocs, fixar les porteris i fer la prova
d’estanqueitat.
3. La senyora Èlia Borràs assenyala que tots saben que el camp de futbol és una
depesa de manteniment. Pregunta si ha aportat ingressos per l’Ajuntament.
Contesta el senyor alcalde que es varen aplicar les Ordenances Fiscals que estan
acordades a tan per hora en el cas del Sabadell. En el cas del FC Girona, ho van fer a
través del FC Bonmatí. Creu que va ser una bona injecció econòmica per ells.
La senyora Èlia Borràs pregunta si es va cobrar entrada.
Respon el senyor alcalde que això ho va gestionar el FC Bonmati.
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I, essent les 11.53 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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