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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm. acta: 9 
Data: 26 d’octubre de 2011 
Hora:  19,05 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde, 
Sr. Marc Garcia Nadal 
 
Regidors 
Sr. Toni Badia i Ortega 
Sra. Gemma Domínguez i Garangou 
Sr. Xavier Ribas i Surroca 
Sra. Remei Bresco i Esteve 
Sr. Julià Gifre i Serarols 
Sra. Anna Masachs i Coll 
Sra. Elia Borras i Farran 
Sr. Ivan Méndez i Riera 
 
 
Secretària  
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la 
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent: 
 
1r. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT LES 
MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXE RCICI 2012. 
 
El senyor alcalde enuncia el punt de l’ordre del dia i dóna la paraula al regidor 
d’Hisenda, el senyor Toni Badia, el qual exposa que, pel que fa a l’impost sobre béns 
immobles i, en relació a l’any passat, l’impost baixarà ja que l’únic que pujarà és 
l’increment del 10% relatiu a la revisió cadastral però s’ha rebaixat el coeficient per tal 
de neutralitzar aquesta puja automàtica. 
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Segueix explicant amb detall tribut per tribut i, arribats a l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica la senyora Brescó assenyala que s’han regularitzat l’anterior redactat 
de l’Ordenança que feia referècnia a vehciels amb catalitzador. 
 
Pel que fa a la taxa de recollida i tractament de residus, el senyor Ribas demana la 
paraula per assenyalar que han decidit de canviar el sistema. Deixarà de fer-se el 
porta a porta i s’implantarà el sistema de recollida conteneritzada. Es va demanar a 
l’empresa x els costos dels dos sistemes i hi ha una diferència de preu de 10.000 
euros essent més car el sistema del porta a porta. La rebaixa s’aplicarà a favor de les 
famílies i representarà un estalvi del 8%. Als comerços se’ls hi ha congelat l’import. 
 
Demana la paraula la senyora Borràs per preguntar si s’aprovarà aquest canvi de 
sistema. 
 
Respon el senyor Ribas que s’aprovarà amb la redacció d’un nou Pla de Servei que 
s’incorporarà com annex al conveni de delegació. 
 
La senyora Borràs pregunta que no acaben d’entendre com es poden permetre de 
rebaixar aquests impostos. Assenyala que el seu grup municipal ha fet càlculs i que 
son molt de diners els que es deixaran d’ingressar. 
 
La senyora Brescó respon que és una sobrecàrrega per les famílies i el senyor Badia 
afegeix que són entre 10.000 € i 15.000 € els que deixaran de percebres. 
 
Intervé el senyor Ribas per afegir que en el pressupost de l’anterior equip de govern hi 
va haver un superàvit de 70.000 €. Aquest any es preveu que n’hi tornaré haver. Per 
tant s’ha pres aquesta decisió quan els Serveis Econòmics de l’Ajuntament en shan dit 
que el podia fer. 
 
Demana la paraula la senyora Borràs per assenyalar que ells ho haguessin deixat 
igual que estava i els hi fan saber que estaran molt pendents del que fan per no 
permetre un endeutament de l’Ajuntament. 
 
Seguidament se sotmet a votació la següent proposta: 
 
 
 “EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
El Ple aprova, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 4 abstencions, els següents 
 

A C O R D S 
 
1r.  Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici de 
2012 i següents, que tot seguit es detallen i figuren com a document annex núm. 1 del 
present acord: 

 

 O.F. núm. 2 de l’impost sobre béns immobles 

 O.F. núm. 4 de l'impost s/ vehicles de tracció mecànica 

 O.F. núm. 7 de la taxa pel recollida d’escombraries 

 O.F. núm. 11 de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local 

 O.F. núm. 12 de la taxa de clavegueram 
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 O.F. núm. 19 reguladora de la taxa per utilització d’edificis i instal.lacions 
municipals. 

 O.F. núm. 21 reguladora de la taxa per utilització de l’alberg municipal 

 

2n. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
3r. Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat termini 
d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional es consideraran 
elevats a definitius. 
 
4t. Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent-hi els provisionals elevats 
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions aprovades, 
es publiquin al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor posteriorment el dia 1 de 
gener de 2012.” 

 
 

ANNEX A L’ACORD  
 
 

 
ORDENANÇA FISCAL núm. 2 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
 

ARTICLE  6. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1. El tipus de gravamen pels béns de naturalesa urbana serà del 0,68%. 

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 4 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ ME CÀNICA  

 
 
ARTICLE 3.  BENEFICIS FISCALS 
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Gaudiran d'exempció els següents vehicles: 
 
a. Els oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits a la defensa 
nacional o a la seguretat ciutadana. 
 
b. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 
diplomàtics i funcionaris consulars en els termes previstos a l'article 94.b. de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, i també els vehicles dels Organismes Internacionals amb 
seu oficial a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 
 
c. Els vehicles respecte dels quals es derivi d’acord amb tractats o convenis 
internacionals. 
 
d. Les ambulàncies i els vehicles destinats a l'assistència sanitària, que pertanyin a la 
Creu Roja. 
 
e. Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de 
l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de 
desembre. 
Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu 
ús exclusiu. 
Aquesta exempció s'aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats per al seu 
transport. 
En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris de l'exempció, no podran gaudir-la 
per més d'un vehicle simultàniament. 
A aquests efectes es consideraran persones amb discapacitat els qui tinguin aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33 per cent 
 
f. Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport 
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi les nou places, inclosa la 
del conductor. 
 
g. Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària que disposin de la Cartilla 
d'Inspecció Agrícola. 
 
 
2. Per poder gaudir de les exempcions que preveuen les lletres e. i g. de l'apartat 
anterior, els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió indicant les 
característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici. Un cop l'Ajuntament hagi 
acordat la declaració d'exempció s'expedirà un document que acrediti la seva 
concessió. El termini per a sol·licitar l'exempció coincideix amb el termini per a recórrer 
la liquidació de l'exercici en que es sol·licita l'exempció, d'acord amb el que disposa 
l'article 14.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre. En cas contrari l'exempció tindrà 
efectes a partir de l'exercici següent al de la seva sol·licitud. 
 
Per gaudir de l'exempció prevista al paràgraf 2 de la lletra d. de l'apartat anterior 
s'haurà de justificar el destí del vehicle.  
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3. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost els titulars de vehicles 
propulsats íntegrament  per energia elèctrica o vehicles híbrids.  
 
4. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles considerats 
històrics  o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data 
de la seva fabricació. Si no es tingués coneixement d'aquesta, es tindrà en compte la 
de la seva primera matriculació o, en defecte de l'anterior, la data en què el 
corresponent model es va deixar de fabricar. 
 
Per poder gaudir de les esmentades bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar 
la seva concessió indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del 
benefici. Un cop l'Ajuntament hagi acordat la declaració la bonificació s'expedirà un 
document que acrediti la seva concessió. El termini per a sol·licitar la bonificació 
coincideix amb el termini per a recórrer la liquidació de l'exercici en que es sol·licita la 
bonificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici següent al 
de la seva sol·licitud 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 7 
REGULADORA DE LES TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES  

 
ARTICLE 4. Unitats Tributàries  
 
B) Habitatges  
 
Per cada habitatge unifamiliar....................Quota fixa 144,10 € 
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 11 
REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O  APROFITAMENT 

DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 
 
Article 10. Quota Tributària 
 
 
2-OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
 
k) Per ocupació per la Festa Major: 
 

k.1) Bars, xurreries, parades de venda de menjar, i anàlegs: 23,40 €/dia 
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k.2) Atraccions, gronxadors, barraques, tòmboles: 
k.2.1) fins a 10 m2: 17,00 €/dia 
k.2.2) Per cada m2 d’excés: 1,00 €/m2/dia 

k.3) Parades d’artesania i anàlegs: 1,75 €/ml/dia 
 
l) Fira Dol-sa: 1,75 €/ml/dia. Queden exempts de la taxa en motiu de la Fira Dol-sa els 
establiments i entitats del municipi.  
 
m) Circs: 87,50 €/dia 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 12 
REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM 

 
 
Article 2.- Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de clavegueram, 
entès com a vigilància, conservació, neteja i millora de la xarxa municipal de 
clavegueram, així com l’activitat municipal derivada de les autoritzacions de connexió a 
l’esmentada xarxa.  
Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatori, per a qualsevol 
habitatge, local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti efectivament el 
servei, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de 
contribuir.  
 
 
Article 3.- Subjectes passius  
 
3.1 Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones 
naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/03 de 17 
de desembre, General Tributària (LGT) que sol.licitin o resultin beneficiades per la 
prestació del servei, pel fet d’ocupar o utilitzar els habitatges, locals o establiments 
situats en els llocs on es presti efectivament el servei, sigui a títol de propietari, 
d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre.  
  
S’entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges, locals o establiments, aquells que 
figuren com a titulars de contractes de subministrament d’aigua potable o com a 
titulars d’establiments on s’exerceixen activitats comercials, industrials, professionals, 
artístiques o de serveis, així com els titulars dels aprofitaments privats d’aigües 
subterrànies. 
  
3.2 En qualsevol cas el propietari dels béns immobles afectats pel servei tindrà la 
condició de substitut del contribuent, i podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes 
sobre els usuaris, que són beneficiaris del servei. 
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Article 4. Responsables  
 
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la LGT i a l’Ordenança General. 
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la LGT.  
   
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la LGT. 

 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 19 
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS 

 
Article 4. Quota 
 
3. Ús del camp de futbol de gespa natural de Bonmatí 

 
Hora o fracció  65,00 €/h 

 
4. Utilització de l’Esplai de Sant Julià 
 

Hora o fracció  6,00 €/h 
 
 
 
5. Utilització de les sales del Centre Cívic de Bonmatí 
 

Hora o fracció  6,00 €/h 
 
 
 

Queden exemptes de pagament d’aquestes taxes les entitats sense ànim de lucre 
inscrites en el Registre d’Entitats de Sant Julià del Llor i Bonmatí sempre que 
utilitzin les instal.lacions per les activitats ordinàries d’aquestes entitats. Qualsevol 
esdeveniment extraordinari meritarà automàticament per aquestes entitats 
l’obligatorietat del pagament d’aquesta taxa. 
 
 

 
ORDENANÇA FISCAL núm. 21 

REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ALBERG M UNICIPAL 

 
ARTICLE 4. QUOTA 
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a) La quota a pagar per l’aprofitament especial definit, és de :  

 

-De 1 d’octubre fins al 30 de març :  10,00 € ( Persona/dia) 

 

-De 1 abril fins 30 setembre : 7,00 € ( Persona /dia) 

 
 
 
2n. DICTAMEN PROPOSANT ELEGIR, MITJANÇANT SORTEIG, ELS MEMBRES 
DE LES TAULES PER LE ELECCIONS GENERALS  A CELEBRAR  EL PROPER 20 
DE NOVEMBRE DE 2011. 
 
Per tal donar compliment a allò que disposa la Llei orgànica del règim electoral general, es 
procedeix tot seguit a dur a terme el sorteig per a la designació dels membres de les 
meses electorals a constituir el proper dia 20 de novembre de 2011, amb motiu de les 
eleccions a les Corts Generals. 
 
Es fixen, en primer lloc, els següents criteris que hauran de regir el propi sorteig: 
 
1.- Es durà a terme un sorteig utilitzant el programa informàtic facilitat per l’Oficina de Cens 
Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística (programa CONOCE) mitjançant el qual, de 
forma totalment aleatòria, es determinarà en primera instància la identitat de les persones 
que com a presidents i vocals i els seus respectius suplents, primer i segon, hauran de 
comparèixer per constituir les meses electorals el dia de la votació. 
 
2.- En cas de necessitat de comptar amb un major nombre d’electors per a qualsevol de 
les meses si el nombre dels designats resultés insuficient, en aquest mateix acte 
s’efectuarà un nou sorteig igualment aleatori utilitzant el programari subministrat per 
l’Oficina del Cens Electoral. 
 
Seguint aquestes determinacions té lloc, utilitzant el programa informàtic facilitat per 
l’Oficina del Cens Electoral, el corresponent sorteig, restant les llistes que contenen la 
identitat de les persones designades a disposició de tots els regidors. 
 
 
 
3r. DICTAMEN PROPOSANT SEGREGAR UNA PORCIÓ DE TERRE NY 
RÚSTIC PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT PER, POSTERIORMENT , 
PERMUTAR-LO PER UN ALTRE TERRENY PROPIETAT DE LA SE NYORA 
XXXXX SITUAT A LA PARCEL.LA NÚM. X DEL POLÍGON NÚM.  X DEL 
CADASTRE DE RÚSTICA.  
 
Els senyors XXXXX van oferí a aquest Ajuntament, mitjançant instància, la permuta 
entre una porció de la parcel.la núm. X del Polígon X del Cadastre de Rústica, 
concretament 1.176,40 m2 a canvi d’un tram del camí XXX de 1.073,43 m2. 
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S’ha instruït l’expedient oportú, en el qual s’ha acreditat la qualificació patrimonial del 
bé municipal i la conveniència de la permuta proposada. 
 
En data 13 d’octubre de 2011 la senyora XXXX comunica a l’Ajuntament que ha 
adquirir la porció de terreny objecte de la permuta il per tant, és ella l’actual propietària. 
 
Així mateix, s’ha fet la taxació pericial dels immobles de referència la qual ha estat 
acceptada per la interessada mitjançant escrit de data 13 d’octubre de 2011 amb 
registre d’entrada númXXXXX 
 
Atès que el valor de l’immoble municipal no supera el 25% dels recursos ordinaris del 
pressupost consolidat de l’Ajuntament, no caldrà sol·licitar l’informe preceptiu previ al 
Departament de Governació però sí donar-ne compte abans de la resolució definitiva.  
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria i la Intervenció i atesos els articles 210 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  municipal i de règim local de Catalunya, 47.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 47 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, el Ple aprova, per 
unanimitat dels membres presents, el següent 
 
 

ACORD 
 
1r. Segregar una porció de terreny propietat de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, de 1.073,43 m2, qualificat com a bé patrimonial i situat al camí XXX. La 
descripció d’aquest bé seria la següent: 
 

“Porció de terreny rústic de 1.073,43 m2 propietat de l’Ajuntament de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí. Limita al Nord amb camí X, al Sud amb camí X, a l’Est amb 
parcel.la X del polígon X del Cadastre de Rústica propietat  de la senyora 
XXXXX i a l’Oest amb parcel.la X del polígon X del Cadastre de Rústica 
propietat de la senyora XXXXXXX. 

 
2n. Aprovar el contracte de permuta entre el bé immoble patrimonial propietat d’aquest 
Ajuntament consistent en un porció de terreny de 1.073,43 m2 (antigament porció de 
terreny del camí X) i el bé immoble situat a la parcel.la núm. 28 del Cadastre de 
Rústica, consistent en una porció de terreny de 1.176,40 m2 propietat de la senyora 
XXXXX i que té la següent descripció: 
 

“Porció de terreny rústic de 1.176,40 m2 propietat de la senyora Ester Rubirola i 
Taberner. Limita al Nord amb Camí X, al Sud amb Camí X, a l’Est amb parcel.la 
X i a l’Oest amb parcel.la X. 

 
 
3r. Facultar a l’alcalde a signar en representació de l’Ajuntament tots els documents 
públics i privats que calgui per executar l’anterior acord. 
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4t. Disposar que el bé immoble adquirit per l’Ajuntament en virtut de la permuta resti 
afecta al l’ús públic de camí municipal i que sigui inscrit al Registre de la Propietat i 
incorporat a l’inventari municipal de béns, i així mateix, que simultàniament es doni e 
baixa l’immoble alienat. 
 
5è. Notificar aquest acord a l’interessada i requerir-la a comparèixer davant el notari 
que designi per atorgar la corresponent escriptura pública, amb l’aportació al mateix 
temps del títol de propietat i fent lliurament de la possessió del bé a aquest 
Ajuntament”. 
 

 
 
4t. DICTAMEN PROPOSANT VERIFICAR EL TEXT REFÒS  DE LA MODIFICAICÓ 
PUNTUAL NÚM. 1  DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MAS IES I CASES 
RURALS DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ.  
 
“En data 29 de setembre de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va 
acordar aprovar definitivament la modificació núm. 1 del Pla especial del catàleg de 
masies i cases rurals, promoguda per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
,amb el benentès que els projectes arquitectònics de reconstrucció seran respectuosos 
amb la tipologia i volumetria originàries de les masies, i supeditant-ne la publicació al 
DOGC i consegüent executivitat a què s’incorpori l’informe dels Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
En el mateix acord es disposava que, en cas que l’esmentat informe dels Serveis 
Territorial a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge en resultessin 
prescripcions, caldria la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan 
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, degudament diligenciat, que 
incorporés les prescripcions. 
 
Els Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge van 
emetre tres informes en dates 13 de desembre de 2010, 14 de febrer de 2011 i 11 de 
maig de 2011. Com a conclusió a aquests 3 informes l’esmentat organisme va informar 
favorablement la inclusió de la Masia de Cal Papa i la Masia de Can Damià dins el 
Catàleg de Masies i Cases Rurals de Sant Julià del Llor i Bonmatí sempre que es 
complissin les prescripcions esmentades en dits informes. 
 
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va encarregar la redacció d’un Text refós 
de la modificació puntual núm. 1 del Pla especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals 
el qual incorporés totes les prescripcions que es desprenien dels informes emesos 
pels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 
 

ACORD 
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1r. Verificar el “Text refós del projecte de modificació puntual núm. 1 del Pla especial 
del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Sant Julià del Llor i Bonmatí”, redactat per 
l’arquitecte senyor Joan Fontàs Serrat, consistents en  incorporar les Masies de Can 
Damià i Cal Papa dins l’esmentat Catàleg i incorporant també les prescripcions que 
consten en els informes dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 
 
2n. Trametre aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Girona, juntament amb la 
documentació administrativa que consta a l’expedient, per a la seva publicació al 
DOGC.” 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 19.28 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. Alcalde-
President amb mi, la secretària, que certifico. 
 
Vist i plau,      La secretària  
L’Alcalde-President 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal     Imma Parramon i Burch   


