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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm. acta: 1 
Data:  10 de març de 2012 
Hora:  11.05 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  
Sra. Xavier Ribas Surroca 
Sr. Maria Remei Brescó  Esteve 
Sr. Julià Gifre Serarols 
Sr. Anna Maria Masachs Coll 
Sra. Emilia Borràs Farran 
Sr. Ivan Méndez Riera 
 
 
Secretària: 
Immaculada Parramon i Burch 
 
 
 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
Abans de l’inici de la sessió, el senyor alcalde demana al plenari un minut de silenci 
per la mort recent del senyor Marià Fornés, exalcalde del municipi. 
 
Finalitzat el minut de silenci, el senyor 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 EXTR AORDINARI DEL 
DIA 10 DE DESEMBRE DE 2011. 
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El Ple aprova, per unanimitat dels membres l’acta del Ple de data 10 de desembre de 
2011 un cop corregit els següents errors: 
 
El senyor Julià Gifre demana que l’acta de 10 de desembre de 2011 no s’ha reflexat la 
pregunta de què es pensava fer amb el pavelló. En aquest sentit, tots els membres del 
Ple aproven, per unanimitat, les següents esmenes a l’acta: 
 

a) Dictamen núm. 4: 
 

El senyor Gifre assenyala que no veu cap partida per la pista poliesportiva. 
 
Respon el senyor alcalde que no s’ha previst el tancament perquè encara no tenen 
concedit el finançament que l’Ajuntament ha demanat. 
 
El senyor Gifre respon que el seu grup municipal, qual governava, ja va fer 
gestions per canviar de destí la subvenció del Pont Romànic de Sant Julià del Llor 
a canvi del tancament de la pista i es queixa de la falta de comunicació. 

 
 

b) Pàgina 9 de l’acta: hi ha un error al teclejar. Diu “senyora Méndez” en lloc de 
“senyor Méndez”. 
 

c) Pàgina 40 de l’acta: es tracta d’una “placa” i no de “teula aïllant”. 
 
 
 
2. PROPOSANT RATIFICAR DE DIVERSOS DECRETS DE L’ALC ALDIA-
PRESIDÈNCIA. 
 
Es proposa ratificar els següents Decrets de l’Alcaldia: 
 
 
a) Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del d ia 7 de març de 2012 
acceptant la subvenció del Consell Català de l’Espo rt per a l’actuació 
“Cobriment de la pista poliesportiva” i formalitzar  un préstec amb d’Institut 
Català de Finances destinat a l’actuació a dalt ref erenciada . 

 
 
El senyor Gifre pregunta si això són el 75.000? 
 
El senyor alcalde li respon que sí. 
 
Pregunta el senyor Gifre si encara no han pagat aquest diners a l’Ajuntament. 
 
El senyor alcalde li contesta que no. S’haurà de signar un préstec amb l’Institut Català 
de Finances. 
 
El senyor Gifre pregunta si els interessos els haurà de pagar l’Ajuntament. 
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Es demana a la senyora secretària si pot aclarir aquest punt i aquesta respon que no. 
 
 
Seguidament es sotmet a ratificació el següent acord: 
  
“En data 15 de febrer de 2012 l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va signar 
un conveni amb el Consell Català de l’Esport pel finançament de l’actuació “Cobriment 
de la pista poliesportiva” de Bonmatí. 
 
D’acord amb el contingut d’aquest conveni, el Departament de la Vicepresidència, el 
Consell Català de l’Esport i de l’Institut Català de Finances signen el text refós d’un 
conveni de col·laboració en el qual s’estableixen les condicions del programa de 
finançament d’inversions en instal·lacions i equipaments esportius inclosos en el PIEC. 
Les subvencions concedides en aplicació d’aquest conveni consten del principal 
(75.000 euros), que és l’import que l’entitat beneficiària (Ajuntament de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí) rep com a bestreta de l’Institut Català de Finances, i dels interessos i 
despeses que genera el préstec (64.843 euros) que l’Institut Català de Finances 
concedeix. 
 
D’acord amb l’exposat i per tal l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí pugui 
signar el préstec amb l’Institut Català de Finances, es proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció de següent 

A C O R D 
 

1r.  Acceptar la subvenció de 139.843 euros, que ens concedeix el Consell Català de 
l’Esport per a l’actuació “Cobriment de la pista poliesportiva”. 
 
2n. Formalitzar un préstec de 75.000 euros, amb l’Institut Català de Finances destinat 
a l’actuació a dalt referenciada. 
 
3r. Facultar a l’Alcalde-President, amb DNI XXXXXXXXX per tal que pugui signar els 
corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme 
els acords anteriors aprovats”. 
 
El Ple ratifica,  per unanimitat dels membres presents, l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 7 de març de 2012. 
 
 
 
b) Ratificar el decret de l’Alcaldia-Presidència nú m. 460/11, de 29 de 
desembre, d’adjudicació Àrids Vilanna de l’obra “Mo dificat del projecte de 
connexions de la xarxa de col·lectors d’aigües resi duals de Bonmatí”.  
 
 
“Mitjançant acord del Ple del dia 10 de desembre de 2011 es va aprovar l’expedient de 
contractació i el plec de clàusules particulars per a l’adjudicació de la contractació de 
les obres per dur a terme la modificació del projecte “Connexions de la xarxa de 
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col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí”, amb un pressupost de 99.810,58 euros i  
17.965,91 euros en concepte d’Impost sobre el valor afegit, i que fan un total de 
117.776,49 euros. 
 
En data 16 de desembre de 2011 es va publicar un anunci d’informació pública del 
plec de clàusules en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 239 i en el perfil 
del contractant d’aquesta licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
Van ser convidades tres empreses: ARIDS VILANNA SL, INTERIORS CAT, SL  i 
AGUSTÍ MASOLIVER, SA. 
 
Un cop a transcorregut el termini de presentació de les ofertes de les empreses, 
només s’ha presentat l’empresa ARIDS VILANNA,SL. Examinada la documentació de 
l’oferta, la Mesa de Contractació reunida el dia 29 de desembre de 2011 va realitzar 
una proposta d’adjudicació a favor de l’empresa ARIDS VILANNA, SL. 
 
En data 29 de desembre de 2012 es va requerir a Àrids Vilanna SL per tal que aportés 
la documentació requerida a l’article 135.2 de la Llei 30/2007,de 30 d’octubre i en la 
mateixa data l’empresa va aportar aquesta documentació. 
  
Vist el que estableixen la Disposició Transitòria Primera del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del sector púbic, l’Alcalde-President   
 

DISPOSA 
 
1r. Adjudicar el contracte d’obra “Modificat del projecte de connexions de la xarxa de 
col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí” a l’empresa ARIDS VILANNA SL, pel preu 
de 99.810,59 euros i 17.965,90 euros corresponents a l’Impost sobre la valor afegit, i 
que fan un total de 117.776,49 euros, amb estricte subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars i a la seva oferta presentada, al haver realitzat la proposició 
econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb l’acta de la Mesa de contractació 
de data 29 de desembre de 2011 i haver presentat la documentació requerida. 
 
El termini d’execució d’aquesta obra serà de 2 mesos, a comptar des de la data de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
2n. Disposar aquesta despesa amb càrrec a la partida 11.3.161.60900 del Pressupost 
Municipal 2011. 
 
3r. Requerir a Àrids Vilanna SL  l’objecte que formalitzi el contracte administratiu dins 
el termini de 7 DIES HÀBILS següents a aquell en que rebi la notificació de 
l’adjudicació. 
 
4t. Aprovar les següents liquidacions dels anuncis d’aquesta licitació: 
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• anunci convocatòria concurs publicat al Butlletí de la província per import de 41 
euros. 

• Anunci adjudicació  contracte obra publicat al Butlletí de la província per import 
de 41 euros. 

 
5è. Nomenar director de l’obra i coordinador de seguretat al senyor Bartomeu Soley 
Espuña. 
 
6è. Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
7è. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació d’aquest contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
3 mesos següents a la seva formalització. 
  
8è. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors 
 
9è. Ratificar aquesta resolució en el primer Ple que es celebri..” 
 
El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret 460/11. 
 

 
 

c) Ratificar el decret de l’alcaldia presidència núm. 56/12, de 15 de febrer, 
d’adhesió al Pacte d’Alcaldes . 
 
La senyora Èlia Borràs demana pregunta quines mesures s’aplicaran i el senyor 
alcalde li respon que s’ha de fer l’estudi. 
 
Seguidament es sotmet a ratificació el següent Decret: 
 
“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació 
de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut 
després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això 
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 
 
L'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí té la voluntat d'avançar cap a 
l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona 
l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en 
àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies 



6 
 

renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE 
(març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins 
l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del 
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia-Presidència 
 

D I S P O S A 
 
Primer.- L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí fa seus els objectius de la Unió 
Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el 
seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció 
en favor de les fonts d’energies renovables. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí es compromet a elaborar un Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al 
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la 
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les 
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius 
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la 
Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí es compromet també a elaborar 
un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el 
Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i 
Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la 
Unió Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brusel·les 
(COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació 
dels municipis de la província que s’hi adhereixin. 
 
Sisè.-  Ratificar aquest decret en el primer Ple que es celebri”. 
 
 
El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents el Decret 56/12. 
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d) Donar compte el decret de l’Alcaldia-Presidència nú m. 31, de 25 de gener 
de 2012 sobre el tipus de gravamen en l’impost de b éns immobles, d’acord amb 
el Reial Decret-Llei 20/11, de mesures urgents en m atèria pressupostària, 
tributària i financera per a la correcció del dèfic it públic . 
 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va aprovar la 
modificació de l’Ordenança Fiscal que regula l’Impost sobre béns immobles per al 
2012, amb un tipus de gravamen per als immobles urbans del 0,68%. 
 
Vist que en data 30 de desembre de 2011 el Govern de l’Estat va aprovar el Reial 
Decret-Llei 20/2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic. 

 
L'article 8 de l'esmentat Decret-Llei estableix un increment percentual del tipus de 
gravamen de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana ( 10, 6 ó 4, segons 
els casos) per als exercicis 2012 i 2013, l'aplicació dels quals depenen de la data 
d'aprovació de la ponència col:lectiva de valors i de l'ús, residencial o no, dels béns 
immobles. 

 
Vist que la data d'aprovació de la ponència col·lectiva de valors del nostre municipi és 
de l'any 2004 (entre 2002 i 2004) i segons l'apartat b) de l'article 8, correspon un 
increment del 6% respecte el tipus de gravamen que es va aprovar per al 2011, 
segons resulta de l'apartat 2 del reiterat article 8. Quan el tipus del 2012 (0,68) és 
inferior al del 2011 (0,72) l'increment s'aplica a aquest darrer (0,72+ 6%= 0,76). 
 
De conformitat amb l'apartat 1 paràgraf 8è, aquest tipus incrementat (0,72+6%=0,76) 
només s'aplicarà als béns immobles de naturalesa urbana d'ús NO residencial i als 
d'ús residencial que pertanyin a la meitat amb major valor cadastral del conjunt dels 
immobles del municipi; a la resta de béns immobles s'aplicarà el tipus que heu aprovat 
en l'Ordenança per al 2012 (0,68). 

 
En virtut de les facultats que tinc atribuïdes   

 
DISPOSO 

 
1r.  Aprovar el tipus de gravamen en l’Impost sobre béns immobles del 0,76% per als 
béns immobles de naturalesa urbana d'ús NO residencial i als d'ús residencial que 
pertanyin a la meitat amb major valor cadastral del conjunt dels immobles del municipi, 
per la qual cosa els tipus de gravamen de l’IBI pels béns immobles urbans per a 
l’exercici 2012 seran del 0,68% i 0,76%. 
 
2n.  Exposar aquest acord en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, durant 30 dies, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
3r.  Donar compte al Ple en la propera sessió que se celebri.” 
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El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret 31/12. 
 
 
 
e) Donar compte del decret de l’Alcaldia-Presidènci a núm.60/12, de 20 de 
febrer de 2012 sobre aprovació de la liquidació pre ssupost 2011  

 
 
 
“D’acord amb l’article 191.3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual  
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, correspon a 
l’alcalde aprovar la liquidació del Pressupost de Sant Julià del Llor i Bonmatí i dels 
seus Organismes Autònoms, previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i  articles 90 i 
93.2 del RD 500/90, de 20 d’abril. 
 
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons, 
 

D I S P O S O 
 
“1r. Aprovar la liquidació del Pressupost General de Sant Julià del Llor i Bonmatí de 
l’exercici 2011, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 
 
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES :  
 
Crèdits inicials................................................................................... 1.129.488,00 
Modificacions de crèdit ..................................................................... 1.173.554,72 
Crèdits definitius ............................................................................... 2.303.042,72 
Despeses autoritzades............................................................. 1.934.958,14 
Despeses compromeses .................................................................. 1.934.958,14 
Obligacions reconegudes ................................................................. 1.811.612,00 
Pagaments ordenats ......................................................................... 1.511.340,80 
Pagaments realitzats ........................................................................ 1.511.340,80 
Reintegraments de pagament ..................................................................... 982,51 
Pagaments líquids ............................................................................ 1.510.358,29 
 
 
 
1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 
Previsions inicials ............................................................................. 1.129.488,00 
Modificacions .................................................................................... 1.173.554,72 
Previsions definitives ........................................................................ 2.303.042,72 
Drets reconeguts .............................................................................. 1.636.703,94 
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Drets anul·lats.......................................................................................... 6.396,37 
Drets cancel·lats ............................................................................................. 0,00 
Drets reconeguts nets ....................................................................... 1.630.307,57 
Drets recaptats ................................................................................. 1.337.775,33 
Devolucions d’ingressos indeguts ............................................................ 2.749,75 
Recaptació neta ................................................................................ 1.335.025,58 
 
 
1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
 
1.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pe ndents de pagament a 31 de 
desembre 
 
+ Drets pendents de cobrament exercici corrent .................................. 295.281,99 
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats ................................ 336.339,57 
___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................. 631.621,56 
 
+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent ......................... 301.253,71 
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats ......................... 58.956,11 
___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................. 360.209,82 
 
1.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ............................................. 1.071.569,90 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV ................................. 797.768,29 
_______________________________________________________________ 
(a) Operacions corrents ....................................................................... 273.801,61 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ............................................ 138.823,67 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII .............................. 664.498,16 
______________________________________________________________ 
(b) Operacions de capital .................................................................... -525.674,49 
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  ........................... -251.872,88 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII .............................................................. 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ................................................ 0,00 
___________________________________________________________ 
 
2. ACTIUS FINANCERS ................................................................................. 0,00 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ..................................................... 419.914,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ....................................... 349.345,55 
__________________________________________________________________ 
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3. PASSIUS FINANCERS ...................................................................... 70.568,45 
 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) ... .......... -181.304,43 
 
 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
-  Desviacions positives de finançament .............................................. 238.001,65 
+ Desviacions negatives de finançament ............................................. 558.496,25 
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals ................ 8.612,58 
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ........... .................. 147.802,75 
 
 
1.3.c) Romanent de tresoreria 
 
1. FONS LÍQUIDS ......................................................................... ......340.504,16 
 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ........................................... 635.132,98 
 + Del pressupost d’ingressos exercici corrent ................................. 295.281,99 
 + Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ............................... 336.339,57 
 + D’operacions no pressupostàries ..................................................... 3.511,42 
 - Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva ................................ 0,00 
 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ................................. 405.656,23 
 + Del pressupost de despeses exercici corrent ............................... 301.253,71 
 + Del pressupost de despeses exercicis tancats ............................... 58.956,11 
 + D’operacions no pressupostàries ................................................... 45.446,41 
 - Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ................................ 0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) .............. ................... 569.980,91 
 - Drets de dificíl o impossible recaptació ........................................... 85.633,06 
 - Excés de finançament afectat ....................................................... 315.348,50 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS .... .. 168.999,35 
 
 
 
2.- ORGANISME AUTÒNOM  
 
L’Ajuntament no té cap organisme autònom. 
 
 
2n. Donar-ne compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri”. 
 
 
El Ple es dona per assabentat  del Decret 60/12. 
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3r. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER L A SECRETÀRIA-
INTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBL IGACIONS 
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 4t TRIMES TRE DEL 
2011. 
 
 

INFORME 4t TRIMESTRE 2011 SOBRE ELS PAGAMENTS PENDE NTS I LES 
OBLIGACIONS PENDENTS DE RECONEIXEMENT 

 
MARC LEGAL 
 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operacions comerciales, modificada per la Ley 
15/2010, de 5 de julio. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. 
 
 
FONAMENTS DE FET 
 

1. En data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials i que tenia com objectiu 
corregir desequilibris i aprofitar les condicions de les empreses amb la finalitat 
d’afavorir la competitibitat i aconseguir un creixement equilibrat de la economia 
espanyola que permetés crear ocupació de forma estable, en línia amb una 
concepció estratègia de la economia sostenibles. 

2. En aquest sentit s’obliga a una reducció dels terminis de pagament del sector 
públic a un màxim de 30 dies, que se aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013, 
seguint un període transitori per a la seva entrada en vigor. 

3.  Per altra banda, s’estableixen mecanismes de transparència en matèria de 
compliment de les obligacions de pagament,  a través d’INFORMES 
PERÍODICS a tots els nivells d’administració i de l’establiment d’un nou registre 
de factures en les administracions locals. 

4. L’àmbit d’aplicació del que s’ha exposat ve referit a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre una 
empresa i l’Administració Local, de conformitat amb allò disposat a la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Queden fora per tant 
les relacions estatutàries i de personal i les que són conseqüència de la 
potestat expropiatòria. El destinatari ha de ser una empresa, quedant per tant, 
exclòs de l`’àmbit, les que el produeixen entre diferents entitats del sector 
públic. Per tant, en l’àmbit local es correspondrà amb les despeses corrents en 
béns i serveis i les inversions. 
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FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 4 de la Llei 15/2010 estableix: 
 

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se esté incumpliendo el plazo. 

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes. 

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones 
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el 
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.” 
 

 
2. L’article 5.4. de la Llei 15/2010 disposa: 

 
4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, 
una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se 
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación 
o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El 
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga 
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. 
 
 
3. La nova Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

introduïda per l’article 3 de la Llei 15/2010 estableix: 
 

“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en 
la redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 
 
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en 
el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones 
a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco 
días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
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Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a 
la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a 
la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.» 
 
 
FONAMENTS TÈCNICS 
 

1. L’informe trimestral contempla la següent informació: 
a) Pagaments realitzats en el trimestre 
b) Interessos de demora pagats en el trimestre (si n’hi hagués) 
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre 
d) Factures o documents justificatius respecte de les quals, al final de cada 

trimetres natural, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació.  

 
 
INFORME MOROSITAT 4t TRIMESTRE 2011 
 
Atenent a les consideracions anteriorment exposades i segons les dades extretes del 
Programa Comptable, l’import de les obligacions pendents de pagament que 
incompleixin els terminis de l’article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del sector públic és de 214.231,03 euros, els quals correspon a la quantitat 
de 90 factures. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats. 
 
 
 
4. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈ DITS NÚM. 2 
DEL PRESSUPOST 2012  
 
“Vist el resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011, amb un romanent 
de tresoreria positiu de 168.999,35 €, d’acord amb el que disposa l’art. 177 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  vist la insuficiència d’algunes partides del pressupost de l’exercici 
corrent, les quals es preveu siguin insuficients per poder atendre majors despeses o 
crèdits extraordinaris.  
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Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí va adjudicar per acord del Ple del 
dia 29 de desembre de 2011 el contracte “Modificat del projecte de connexions de la 
xarxa de col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí” a l’empresa Àrids Vilanna SL. 
 
Vist que aquesta obra està finançada per subvencions provinents de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Girona, d’acord amb el següent detall: 
 

- Generalitat de Catalunya (PUOSC): 94.221,19 € 
- Diputació de Girona: 12.000,00 €. 

 
Vistes les necessitats de tresoreria provocades pel diferiment de cobrament de les 
subvencions concedides i detallades en el punt anterior. 
 
Vistos els informes de secretaria i intervenció, i  d’acord amb el que disposa els articles 
181 i 194 del text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple aprova, per 
unanimitat dels membres presents, el següent 
 

A C O R D 
 
1r.  Aprovar l’expedient núm. 2/2012 de modificació de crèdits d’acord amb el següent 
detall: 
 

 A) SUPLEMENT / HABILITACIÓ CRÈDITS / 
GENERACIÓ DE CRÈDIT     

         
 Partida   Consignació  Suplement Consignació 
 Pressupost.   Concepte Anterior Crèdit Definitiva 

          

1 151 22706  ESTUDIS I TREB. TECNICS PROJECTES 2.000,00 3.200,00 5.200,00 

3 334 22609  DESP. DIVERSES LUDIQUES I CULTURALS 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

1 161 21300  REP. MANT. I CONSERV. AIGUA POTABLE 9.000,00 5.000,00 14.000,00 

1 342 62203  TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA BONM. 13.040,00 77.815,25 90.855,25 

1 920 22104  VESTUARI NETEJA I BRIGADA 450,00 200,00 650,00 

1 161 22100  ENERGIA ELECTRICA AIGUA POTABLE 9.000,00 1.649,69 10.649,69 

1 165 22100  ENERGIA ELECTRICA ENLL. PUBLIC 39.000,00 10.113,76 49.113,76 

3 321 22100  ENERGIA ELECTRICA ESCOLA 7.500,00 3.422,41 10.922,41 

3 334 22100  ENERGIA ELECTRICA ESPLAI I C.CIVIC 6.000,00 1.836,67 7.836,67 

3 336 22100  ENERGIA ELECTRICA ESGLESIA ST JULIA 5.500,00 1.631,86 7.131,86 

5 337 22100  ENERGIA ELECTRICA PISTA ST JULIA 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

3 338 22100  ENERGIA ELECTRICA ENVELAT 3.000,00 361,08 3.361,08 

5 342 22100  ENERGIA ELECTRICA ZONA ESPORTIVA 11.000,00 171,88 11.171,88 

1 920 22100  ENERGIA ELECTRICA EDIF. MUNICIPALS 9.450,00 2.238,00 11.688,00 

        
       Total Suplements    110.640,60    
        
3 338 62500  MOBILIARI PER FESTES POPULARS 0,00 19.000,00 19.000,00 
1 926 62400  FURGONETA BRIGADA MUNICIPAL 0,00 25.000,00 25.000,00 
2 941 35200  INT. DEMORA  DEVOLUCIO PLA OCUPACIO 0,00 554,50 554,50 
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1 169 21300  FACTURES EX. TANCATS DE PUIG INSTAL·L. 0,00 2.362,00 2.362,00 

1 241 45300  DEVOLUCIÓ PLA OCUPACIO 2007 0,00 20.443,66 20.443,66 

5 920 63600  SUBSTITUCIÓ EQUIPS INFORMATICS 0,00 3.000,00 3.000,00 

1 155 61902  CERTIF. FORA PROJ. URBANITZ. ZONA IND. 0,00 10.483,26 10.483,26 

2 011 31034  INTERESSOS PRESTEC PER SUBV. 2012 0,00 6.000,00 6.000,00 

        
       Total crèdits extraordinaris   86.843,42    
        
2 011 91302  AMORTITZACIO PRESTEC PER SUBV.  2012 0,00 106.221,00 106.221,00 
        
    Total generació de crèdit  106.221,00   
       TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDIT 303.705,02    
        

 
 FINANÇAMENT      

        
   A) ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA / BAIXES 

PER ANUL·LACIÓ/ GENERACIÓ D’INGRESSOS    
        
 Partida    Consignació  Nous/Maj.  Consignació  
 Pressupost.    Concepte Anterior  Ingressos  Definitiva  
          

 2 87000  ROM. TRESORERIA PER A DESP. GRALS 0,00 94.668,77 94.668,77 
         
       Total Romanent Líqiud de Tresoreria    94.668,77   

1 342 62100  CARRIL BICI 25.000,00 25.000,00 0,00 
1 342 62202  COBRIMENT PISTA POLIESPORTIVA BONM. 77.346,85 77.346,85 0,00 
1 342 62201  VALLES I PORTERIES PISTA ST JULIA 468,40 468,40 0,00 

        
           Total Baixes per anul·lació     102.815,25  

        
 2 91302  PRESTEC PER SUBVENCIONS 2012 0,00 106.221,00 106.221,00 
            
    Total  ingressos no tributaris   106.221,00  

           TOTAL FINANÇAMENT   303.705,02   

 
 
A) PARTIDES A SUPLEMENTAR.......................... ......................... 110.640,60 euros    
B) CREDITS EXTRAORDINARIS.......................... ............................ 86.843,42 euros 
 
C) CRÈDITS GENERATS..................................................................106.221,00 euros 
 
TOTAL.............................................. ................................................. 303.705,02 euros 
 
C) FINANÇAMENT A CARREC DEL ROMANENT DE TRESORERIA  
DISPONIBLE  DE L’EXERCICI 2011..................... ............................ 94.668,77 euros 
 
D) RESTA PENDENT D’APLICAR ........................ ............................. 74.330,58 euros 
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2n.  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
3r.  En cas de no presentar-se reclamacions, l’expedient de modificació de crèdit  es 
considerarà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
4t.  Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la 
Província, resumida a nivell de capítols. 
 
5è. Delegar a favor de l’Alcaldia-Presidència les competències en matèria de 
contractació i consignació de l’operació de préstec per import de 106.221,00 per 
atendre les necessitats transitòries de tresoreria que generarà el pagament de l’obra 
“Modificat del projecte de connexions de la xarxa de col·lectors d’aigües residuals de 
Bonmatí” fins que l’Ajuntament rebi les subvencions atorgades per les diferents 
administracions públiques que s’han detallat. ” 
 
 
 
5. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR L’ PER A LA TRANSMISI Ó DE DADES 
DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESS UPOST A 
TRAVÉS DE L’OFICINA VIRTUAL DE COORDINACIÓ FINANCER A AMB LA 
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  

“L’Apartat 4 de la Resolució de data 14 de setembre de 2009 (BOE núm. 235, de 
29/09/2009), de la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten mesures pel desenvolupament de 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les Entitats Locals, disposa que mitjançant acord del Ple de la seva 
Corporació, l’Entitat Local responsable de l’entrega de la còpia del pressupost general i 
de la seva liquidació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals podrà autoritzar a un representant de la 
Diputació provincial per tal que realitzi la transmissió en el seu nom d’aquella 
informació a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals, firmant electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal. 
L’autorització anterior haurà de ser publicada al Butlletí Oficial de la Província. 

Atès que la Diputació de Girona per mitjà de la Pla d’Assistència Comptable de la 
Xarxa Local de Municipis presta aquesta assistència i aquest Ajuntament forma part 
del citat Pla d’Assistència Comptable des de 2007. 

Amb la voluntat d’acollir-se a la previsió del citat precepte, el Ple aprova, per 
unanimitat dels membres presents, el següent 

A C O R D 
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1r. Autoritzar a les persones que es relacionen la transmissió de la còpia del 
Pressupost General municipal i de la seva liquidació a la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, a través 
de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, firmant 
electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal. Persones a les que 
s’autoritza la representació: 

 

Nom i Cognoms  CÀRREC 

XXXXXXXXXX Director de l’Àrea de Serveis d’assistència i 
Formació 

 
2n.  Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals als efectes establerts a l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos 
de les Entitats Locals, i a XALOC. 
 
3r.  Publicar el present acord i autorització al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
 
 
6è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR UNA ESMENA A L’ACTA DE LES 
OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPA LS DE  
BESCANÓ I DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ.  
 
El senyor Gifre pregunta si és la fita de Can Casademont. 
 
Respon el senyor Ribas que sí. Es va agafar de fita la llera del riu i no el curs del riu, 
que és més movible. 
 
A continuació es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“En data 10 de juny de 2009 el Ple va aprovar l’acta de delimitació de la línia divisòria 
del terme municipal d’aquest municipi amb el municipi de Bescanó signada en data 6 
de maig de 2009. 
 
En aquesta acta de 6 de maig de 2009 es van reconèixer un total de dues fites. Pel 
que fa a la fita núm. 2, els tècnics del Departament de Governació han observat una 
errada en la seva descripció, esmena que va ser recollida en l’acta de les operacions 
de delimitació entre els terme municipals de Bescanó i de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
signada en data 25 de gener de 2012. 
 
D’acord amb aquesta subsanació, la descripció de la Fita 2 quedaria descrita de la 
manera següent: 
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“Fita 2: se situa al punt d’intersecció entre l’eix del riu Ter i la superfície cilíndrica, la 
generatriu de la qual es vertical i la directiu de la qual és el lloc geomètric dels punts 
mitjans de les normals comunes a les línies d’intersecció dels paraments amb el pla de 
coronació de la presa hidràulica coneguda per Presa de Bonmatí, al seu pas per 
l’extrem sud de l’empresa Casademont SA. La línia de terme reconeguda entre les 
fites primera i segona segueix l’eix de la llera del riu Ter, en data febrer de 2008, en el 
qual es troben situades ambdues fites. Aquesta fita és també comuna al terme 
municipal de Sant Gregori. Les coordenades UTM ED50 31T són: X:473084,4 i Y: 
4647126,8.” 
 
D’acord amb tot l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels seus membres presents, 
el següent acord: 
 
1r. Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Bescanó i de Sant Julià del Llor i Bonmatí de data 6 de maig de 2009, 
esmena que va ser recollida en l’acta signada en data 25 de gener de 2012. 
 
2n. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Bescanó”. 
 
 
7e. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENT PER L’ADHESIÓ  A L’ACCIÓ 
DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA . 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la  
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el Ple aprova, per 
unanimitat dels membres presents, el següent acord:  
 
Primer. - Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic 
en data 14 de desembre de 2011.  
 
Segon. - Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.  
 
Tercer. - Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords.  
 
Quart.- Delegar en l’Alcalde, senyor Marc Garcia i Nadal, per representar aquest 
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.  
 
Cinquè. - Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per 
la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
ANNEX A L’ACORD:  
 
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPE NDÈNCIA  
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
PRIMERA PART: DE CARÀCTER HISTÒRIC  
 
Sabem que la situació actual de Catalunya respecte l’Estat espanyol no difereix de la 
d’altres pobles que en un moment determinat de la seva història han clamat per la  
llibertat.  
 
Tots sabem que Catalunya és un país mil·lenari amb tot allò que en dret conforma una  
nació: llengua, cultura, dret, tradició, institucions, sentiment de pertinença, voluntat  de 
ser. País obert i que acull a tot el que vulgui ser-hi acollit.  
 
Tenim present, que a dia d’avui disposem d’exemples històrics que ens marquen el  
camí a seguir com a grup de persones representatives d’una població, d’un territori i  
d’una administració, que es proposen una fita: la llibertat d’un territori i d’un poble, 
sense que en cap moment es deixi de banda l’evolució històrica dels precedents en  
l’assoliment d’aquest objectiu, ni les circumstàncies actuals que ens impel·leixen, ni les  
estructures de poder dins les quals Catalunya hi està immersa.  
 
Coneixem que les estructures de poder de les metròpolis, no permeten fissures legals 
en el seu si que possibilitin als pobles a elles sotmeses manifestar de forma efectiva 
els seus anhels de llibertat; per tant, qualsevol iniciativa, per pacífica que sigui, ha de 
ser ofegada amb sentències de tribunals encastats en les mateixes estructures, amb  
iniciatives legislatives agressives per part de majories alienes al poble i amb 
actuacions coercitives del poder executiu central.  
 
Sabem que la història de l’Estat espanyol té una merescuda fama arreu del món 
provinent de la seva intolerància vers tot allò que no és la seva pròpia arrel cultural i 
nacional, en definitiva de tot allò que no es castellà. Des del naixement dels estats 
moderns durant el Renaixement, Castella, nucli bàsic de les espanyes “castilla hizo las 
españas” va dir un poeta castellà, no va saber estar mai en el lloc que li corresponia, 
tractant els pobles i nacions associats o sotmesos com a pobles o nacions de segona 
o tercera.  
 
Tots coneixem la història que ens parla de guerres absurdes com les de Flandes, en la  
que Espanya hi va enterrar vides, fortuna i prestigi per no res, i a la que Catalunya s’hi 
va oposar de forma sagnant; ens parla dels anhels aconseguits per Portugal; ens parla  
del tracte rebut per les antigues colònies d’Amèrica, Àsia i Àfrica: “Castilla miserable, 
ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia lo que ignora” diu el mateix 
poeta. I avui l’esperit d’Espanya, que és el de Castella, continua exactament igual.  
 
És de tots conegut que aquest mateix esperit agressiu, excloent i inquisitorial, va 
apartar Espanya dels corrents científics, polítics i humanístics que es desenvolupaven 
a Europa i a Amèrica. Catalunya, però, va continuar mantenint la seva llengua, la seva 
cultura, el seu dret, els seus costums, les seves institucions i la seva consciència 
nacional des d’abans de la formació del mateix Estat espanyol, dins del qual Catalunya 
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s’hi ha trobat incòmoda i menystinguda, obligant-la constantment a lluitar amb armes  
diverses per mantenir i fer valer el seu ésser i la seva identitat.  
 
Tots coneixem l’espoli fiscal històric i actual, prou documentat, iniciat amb Felip V i que 
ha continuat al llarg del temps sense interrupció, intensificant-se cada vegada més les 
campanyes contra Catalunya –contra els seus símbols d’identitat i contra la seva gent 
en els mitjans de comunicació d’àmbit estatal i en les declaracions dels polítics, 
particularment en qualsevol de les campanyes electorals. De tot això en queda 
constància documentada en les hemeroteques i arxius audiovisuals.  
 
Sabem que, a Catalunya, el treball, la ciència, les arts, el pensament, sempre han 
estat a l’avantguarda de la realitat i del sentiment del poble, en contraposició de la 
dedicació de les elits estatals de parla castellana, dedicades a la gran administració, 
l’exèrcit i la judicatura. Ens remetem al Decret de Nova Planta per fonamentar l’inici 
d’aquest fet.  
 
Tenim molt present que les agressions a Catalunya mitjançant el menyspreu de la 
seva llengua, l’ofegament de l’economia per vies diverses –comunicacions, incentius a 
competències contraposades, fiscalitat, incompliment pressupostari i una llarga llista 
de greuges-, el rebuig constatat de tot allò que ens configura com a poble i com a  
nació mil·lenària comporta la necessitat d’esdevenir una altra vegada el que, de fet, no 
hem deixat de ser: un poble, però amb un Estat propi que possibiliti viure en pau i faci 
possible el treball de la nostra gent sense ser espoliats ni espoliar. Poder viure amb el 
nostre dret, la nostra cultura, els nostres deures, els nostres serveis i les nostres 
servituds, però, en tot cas, nostres.  
 
És de tots conegut que Catalunya ha patit d’Espanya, des de 1714 i d’abans també, 
recordem el Conde Duque de Olivares i la seva “Unión de Armas” -l’opressió cultural i 
la militar com també ho han patit altres nacions del planeta en circumstàncies similars. 
L’exili o la presó han marcat moltes vides, i altres han quedat segades en nom d’un 
concepte primari i d’uniformitat d’Espanya, portat a terme pel ja esmentat Felip V, 
passant per Primo de Rivera, fins a la “Espanya grande” i “Unidad de destino en lo 
universal” del franquisme, com també per altres personatges actuals que configuren el 
protagonisme de la història de la transició.  
 
Considerem que sempre és l’hora i moment per reclamar la dignitat i la llibertat, viure 
en definitiva, bé aquest que “no es compra ni es ven, poble que mereix ser lliure si no li  
donen s’ho pren”, com molt bé expressa un altre poeta.  
 
L’Estat espanyol, caigut en descrèdit internacional, que organitza un referèndum per 
aprovar una constitució europea que no arriba enlloc, i que canvia la constitució pròpia 
per mitjans legals però no morals, ha demostrat de forma sobrera que malgrat disposar 
de la “potestas” ja no té “l’auctoritas”. En canvi, els ajuntaments i els seus alcaldes 
tenim una potestat, en part derivada, però una autoritat ben guanyada i incontestada: 
som administració bàsica.  
 
Tenint en compte que els alcaldes dels respectius municipis representem persones, 
territori i organització, que som deutors d’una gestió que ha de repercutir en la millora 
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de vida dels nostres conciutadans, situació aquesta que no pot garantir un Estat 
espanyol sempre en fase de construcció, que no troba el rumb, amb una administració 
pesant, lenta i immensa que només és efectiva quan les seves diverses forces i 
instàncies convergeixen en un enemic comú que és Catalunya –recordem l’establiment  
indiscriminat d’autonomies per a regions que mai l’havien demanat i la LOAPA 
posterior-. És fàcil concloure que una unió dels municipis per reclamar els drets bàsics 
i fonamentals d’un poble com a base per una millora de la vida de les persones, és 
legítima.  
 
Tenim present que hi ha tres conceptes complementaris però no iguals: la justícia, el 
dret i la llei, i que la situació ideal és la coincidència dels tres per resoldre els 
problemes que planteja la vida diària, la protecció dels febles i la contenció dels 
prepotents.  
 
Tenim present també que una Associació de municipis que reclami un Dret 
Fonamental com el de la llibertat d’un poble com a pas per aconseguir obrir les 
possibilitats de creixement dels nostres conciutadans, és de Justícia, i el Dret ha de 
trobar els camins per assolir-ho de forma pacífica. I per això, ens hem de fonamentar 
en bases legals sempre que sigui possible, però tenint ben present que la justícia està 
per sobre les lleis que evolucionen constantment, i és per això que ens basem en els  
següents:  
 
 
SEGONA PART: DE CARÀCTER POLÍTIC  
 
Cada dia que passa els ciutadans de Catalunya tenim més consciència de les 
limitacions creixents que el marc jurídic espanyol vigent imposa a l’autogovern del 
nostre poble i als seus anhels de viure en llibertat i amb justícia. Els exemples que 
demostren aquests límits no cessen. Si la sentència del Tribunal Constitucional contra 
l’Estatut es va encarregar de retallar greument en aspectes clau allò que ja havia 
aprovat el poble, posteriorment no han parat d’esdevenir-se fets que ho han anat 
concretant més a la menuda, com ara la sentència del Tribunal Suprem contra la 
immersió lingüística amb prevalença del català a l’ensenyament.  
 
Escudant-se en la crisi econòmica i en el necessari control del dèficit públic, hem vist 
també traves abusives de l’Administració de l’Estat a la capacitat d’endeutament de la 
Generalitat per traçar les seves pròpies polítiques i un veritable afany d’aprofitar la 
situació d’emergència creada per aplicar una recentralització que lamina la capacitat 
d’autogovern. Una conjuntura en la qual hem hagut de contemplar un cop més com la 
més mínima reclamació financera formulada des de Catalunya ha estat presentada 
com la demanda d’un privilegi insolidari, quan, paradoxalment, és el nostre poble qui 
pateix un espoli fiscal per part de l’Estat espanyol del tot injust i inassolible.  
 
Com a primer graó de l’arquitectura administrativa i institucional de Catalunya que 
som, els municipis no podem restar impassibles davant dels aires d’involució que es 
respiren i tenim el deure de defensar l’autogovern i les institucions del país des de la 
nostra realitat de proximitat als veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats.  
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Arran de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, més d’un centenar de 
municipis catalans ja van subscriure de forma espontània acords de desobediència en 
declarar-se “moralment exclosos” de la Constitució espanyola o prenent altres 
resolucions contràries a la sentència, recollint així el clam en favor del dret a decidir de 
la nació catalana expressat a la multitudinària manifestació sobiranista del 10 de juliol 
de 2010.  
 
Ara és l’hora de no defallir i de continuar fent passes fermes, de forma més 
organitzada i sistemàtica, i per això ens proposem crear l’associació Municipis per la 
Independència que treballi permanentment per a la consecució d’un Estat propi per a 
Catalunya, des del convenciment que, per la seva pròpia pluralitat, els municipalisme 
és un àmbit privilegiat per establir dinàmiques unitàries i apartidistes en la defensa dels 
drets nacionals. Una associació que, recollint l’experiència del moviment Decidim.cat, 
d’Electes locals pel Dret a Decidir, i de l’experiència que han suposat les consultes 
populars sobre la independència a més de 500 pobles i ciutats del país, organitzades 
per la societat civil i iniciades a Arenys de Munt, conscienciï la ciutadania de la 
necessitat que Catalunya pugui exercir el dret a l’autodeterminació nacional, i 
aprofundeixi en tota mena d’iniciatives per fer-ho possible.  
 
Fer passes en aquesta línia va ser un dels compromisos de la I Trobada de Municipis 
moralment exclosos de la Constitució espanyola celebrada el 5 de setembre de 2010 
al monestir de Sant Pere de Rodes (El Port de la Selva), que va reunir alcaldes i 
regidors en representació d’una quarantena de municipis, de la qual aquesta 
associació se sent hereva.  
 
La nació catalana, és una nació plena de riquesa en tots els àmbits: riquesa natural, 
riquesa històrica, i per sobre de tot, riquesa intangible que és l’espiritual, la dels 
nostres valors. Aquests caracteritzen l’ànima del poble català: esperit d’esforç, obert, 
integrador, dialogant, educatiu, assenyat, però també, d’indignació i reactiu quan 
precisament ens fan renunciar als nostres ideals que en últim terme aspiren a 
horitzons comuns de la nostra nació malgrat els horitzons particulars de cada municipi. 
Els valors transformen els pobles i esdevenen tangibles mitjançant la interacció amb 
les institucions. D’aquestes, les institucions municipals, les que rauen al cor de cada 
municipi, esdevenen les institucions més vives, més directes, més properes als seus 
habitants i, en definitiva, comporten que la fisiologia d’una nació esdevingui encara 
més viva.  
 
La gent, els habitants de cada poble i ciutat, som la democràcia. Som la gent la que 
expressem els nostres designis a través de les urnes. En definitiva, la gent som la 
força d’un poble, i només nosaltres a través de les urnes som responsables i lliures 
d’escollir el nostre futur. Un futur a l’alçada de la dignitat humana. I en aquest punt, no 
oblidem la declaració dels drets humans de les Nacions Unides, on en el seu article 
1.2, determina:  
 
“Els propòsits de les Nacions Unides són:  
 



23 
 

2. Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al 
principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació, i 
prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortit la pau universal;”  
A través d’aquesta declaració, que també es desenvolupa a l’article 1 del Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics i a l’article 1 del Pacte Internacional dels Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, ambdós ratificats per l’Estat Espanyol el 27 de juliol de 
1977, es destaca per sobre de tots, un valor: el de la igualtat de drets dels pobles i el 
seu dret a la lliure determinació, i en definitiva el de la igualtat entre humans lliures que 
configuren els pobles. La llibertat implica reflexió, educació, justícia, evolució. Els 
ciutadans hem de poder discutir el què volem, hem de poder imaginar el nostre futur, 
hem de poder anticipar-nos, hem de poder decidir lluny de les directrius polítiques que 
segueixen un camí dirigit, que enlloc de convergir amb les necessitats i designis del 
poble català, cada cop se n’allunyen més. No podem ser només espectadors de la 
vida, no podem ser espectadors de com la nostra nació va perdent l’alè davant 
l’hostilitat de l’Estat Espanyol i davant una involució de l’Estat del dret i del benestar. 
No podem canviar la realitat si no la coneixem, i tampoc la podem canviar si els 
ciutadans, i a través d’ells, els municipis, no ens impliquem.  
 
Els Ajuntaments, les institucions més properes als nostres habitants, hem de 
reaccionar davant la involució actual. Només veient l’invisible podem aconseguir allò 
que considerem impossible. La inèrcia de la nostra actualitat, ens porta a la involució. 
La inèrcia és el nostre enemic a combatre, atès que la inèrcia no vol el canvi, i és 
precisament un gran canvi el que necessita la nostra nació. Ens cal evolucionar com a 
nació, ens cal evolucionar cap a un Estat propi, i l’alternativa a aquesta evolució, és la 
revolució cívica i pacífica. Si l’Estat espanyol no està disposat a evolucionar al nostre 
costat, si l’Estat espanyol prefereix la involució a l’evolució, nosaltres els municipis 
hem d’actuar com a primer graó de l’arquitectura política administrativa i institucional 
de Catalunya per aconseguir el futur que volem. Hem de continuar fent passes fermes 
i de forma organitzada i transversal. És per aquest motiu que la iniciativa inicial dels 
municipis moralment exclosos de la Constitució ha d’evolucionar eixamplant els seus 
horitzons amb la creació de l’associació de Municipis per la Independència. Un nou 
pas, lògic, necessari i il·lusionant cap a l’alliberament de la nostra nació.  
 
L’Associació ha de servir per reflexionar sobre el nostre futur, per discutir-lo i per donar 
a conèixer davant de tots els nostres iguals, la nostra voluntat de ser, la nostra realitat 
volguda, no la imposada. Catalunya ha de decidir per si sola, no són els altres que han 
de decidir per Catalunya. El nostre dret a decidir pertany al dret natural, és inherent a 
la condició humana, i per això està previst en la Carta de la declaració dels drets 
humans de les Nacions Unides, i l’Estat Espanyol com a signant de la referida Carta, 
ha acceptat el seu contingut, vàlid per a tots els pobles.  
 
Aquesta Associació, des de la transversalitat municipal i apartidista, té com a finalitat 
esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), 
experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al 
poble de Catalunya cap a la independència. Igualment, des de l’Associació es 
treballarà amb fermesa per la defensa dels drets nacionals i per conscienciar a la 
ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. Aquesta 
Associació s’obre als 947 municipis que integren el territori català. 
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TERCERA PART: DE CARÀCTER JURÍDIC   
 
PACTES INTERNACIONALS  
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels Drets 
Humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 
27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i 
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.  
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 
seus mitjans de subsistència.  
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta 
de les Nacions Unides.”  
 
Així mateix el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals ratificat per 
l’Estat Espanyol també el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1, proclama:  
 
“1. Tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret 
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també el desenvolupament 
econòmic, social i cultural.  
 
2. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 
seus mitjans de subsistència.  
 
3. Els Estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen la responsabilitat 
d'administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del 
dret a l'autodeterminació i respectarà aquest dret d'acord amb les disposicions de la 
carta de les Nacions Unides.”  
 
 
NORMATIVA JURÍDICA INTERNA  
 
a) Normativa constitucional  
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-Article 96.-1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España , formarán parte del ordenamiento interno. Sus 
disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 
internacional.  
 
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo 
procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.  
Queda clara la voluntat constitucional del rang normatiu dels tractats internacionals.  
 
b) Organitzacions associatives d’ens locals:  
-Articles 133 a 136 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  
-Article 303 i ss. Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny.  
-Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula el règim de les organitzacions associatives 
dels ens locals de Catalunya i el seu Registre.  
 
 
c) Competències municipals:  
-Articles 25 a 28 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.  
-Articles 66 a 74 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
-Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2007, de 19 de  
juliol).  
 
d) Altra normativa aplicable:  
-Article 10 de la Carta Europea de l’Autonomia Local, ratificat pel Regne d’Espanya.  
-Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.  
-Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.  
 
 
TEXT DELS ESTATUTS  
 
TÍTOL PRIMER.- PRELIMINAR  
 
Article 1.- DENOMINACIÓ  
 
a. Amb la denominació d’associació de “Municipis per la Independència” es constitueix 
una associació a l'empara del que preveu el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, junt 
amb el redactat efectuat per la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del 
govern local i pel text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la Llei 
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, 
així com pel decret 110/1996 de 2 d’abril, i en els aspectes no fixats per aquesta 
normativa, per la legislació general sobre associacions, i concretament la Llei 4/2008, 
de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques.  
Aquesta associació està formada pels municipis i altres ens locals que voluntàriament 
ho decideixin.  
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b. L’associació actua al marge dels partits i les organitzacions polítiques.  
c. “Municipis per la Independència”, és una associació plural que aplega les 
administracions locals de Catalunya amb independència de la seva composició política 
i que orienta la seva estructura i la seva acció d'acord amb aquest pluralisme. 
 
Article 2.-  ADHESIÓ  
 
1.Es podran adherir a l’associació qualsevol dels municipis de Catalunya i altres ens 
locals.  
 
2. Per a la incorporació d' un nou membre a l’associació caldrà seguir el següent 
procediment:  
a. Els municipis interessats hauran de prendre l'acord d'adhesió en el respectiu Ple, 
per majoria absoluta. L'acord d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests 
Estatuts, i s’haurà de comunicar al president de l’associació i/o al Consell Directiu.  
b. Qualsevol associat podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, 
comunicant la baixa, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un 
mes a partir de la presentació de l’acord corresponent. L’acord de baixa s’haurà 
d’adoptar per acord plenari del municipi interessat, també per majoria absoluta.  
L’acord de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari del municipi també per majoria 
absoluta.  
També és perdrà la condició de soci, quan s’incorri en les accions o omissions 
sancionades d’aquesta manera d’acord amb el reglament intern que pot aprovar 
l’Assemblea, prèvia instrucció d’un expedient amb audiència a l’interessat.  
 
Article 3.-  ÀMBIT TERRITORIAL  
 

a) L’Associació gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica 
i d'obrar, dintre de l'àmbit de les seves finalitats estatutàries definides. 

b) La present associació té vocació nacional, per tant, el seu funcionament i 
actuació es regirà sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents 
que siguin d’aplicació i pels presents Estatuts. 

- L’associació podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de 
col·laboració amb altres associacions o entitats que tinguin finalitats anàlogues. 

 
Article 4.-  DOMICILI  
 
1. El domicili de l’associació és a Vic, carrer Ciutat, 1 (08500) sense perjudici que 
l’assemblea general pugui modificar-ho quan ho consideri convenient.  
El canvi de domicili serà prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà 
notificar el canvi a tots els associats i comunicar-ho a la Direcció General 
d'Administració local.  
2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi de Catalunya. 
 
Article 5.-  DURACIÓ  
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La duració de l’associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de 
l'Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis.  
 
Article 6.-  OBJECTE I FINALITATS  
 
L'objecte i finalitats de l’Associació són:  
 
a. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), 
experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al 
poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes competències 
municipals.  
b. Fomentar i defensar els drets nacionals.  
c. Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret 
a l’autodeterminació.  
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió 
Europea.  
e. Promoure el finançament dels propis municipis.  
f. Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.  
 
Article 7.- DRETS DELS ASSOCIATS  
 
Són drets dels membres de l’associació:  
 
a. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.  
b. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.  
c. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.  
d. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, 
d’acord amb les normes legals i estatutàries.  
e. Exposar a l’Assemblea i al Consell Directiu tot el que considerin que pugui contribuir 
a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials 
bàsics.  
f. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell directiu.  
g. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.  
h. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.  
i. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.  
j. Formar part dels grups de treball.  
k. Posseir un exemplar dels estatuts.  
l. Consultar els llibres de l’associació. 
 
Article 8.-  DEURES DELS ASSOCIATS  
 
Són deures dels associats:  
 
a. Acatar els principis bàsics de l’associació.  
b. Complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació.  
c. Contribuir al sosteniment econòmic de l’associació satisfent, almenys, la quota 
establerta.  
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d. Assistir a les reunions de l’Assemblea general i d’altres òrgans a què siguin 
convocats.  
e. Actuar de manera que no contradigui les finalitats de l’associació.  
f. Participar en les activitats que constitueixen l’objecte social de l’associació.  
 
Article 9.- ÒRGANS DE GOVERN  
 
Els òrgans de govern de l’Associació seran els següents:  
 
a. L’Assemblea General  
b. El Consell Directiu  
c. La Comissió executiva  
d. El/a President/a i vicepresidents/es  
e. El Secretari/a  
f. El Tresorer/a  
 
TÍTOL SEGON.- L’ASSEMBLEA GENERAL   
 
Article 10.-  L’ASSEMBLEA GENERAL  
 
1. L’Assemblea General constitueix l'òrgan superior de govern i té la composició 
següent:  
L'Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada 
municipi estarà representat pel seu alcalde o regidor en qui es delegui.  
2. A l'Assemblea cada municipi tindrà un vot 
 
Article 11.-  RÈGIM DE SESSIONS  
 
1. L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària convocada pel President, dos cops cada  
any. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Consell Directiu, per 
iniciativa pròpia o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals 
associats.  
 
2. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia, s'haurà de fer com a 
mínim amb trenta dies d'antelació.  
En les sessions extraordinàries només es podran deliberar i acordar les qüestions 
concretes que han motivat la convocatòria. En cas d'urgència, apreciada pel Consell 
Directiu, es podrà convocar la sessió amb una antelació de quaranta-vuit hores.  
 
3. En primera convocatòria, per a la constitució de l'Assemblea serà necessària la 
presència de la meitat més un dels membres associats.  
En segona convocatòria, l'Assemblea queda constituïda sigui quina sigui l'assistència.  
 
4. La convocatòria haurà de fer-se per escrit, o mitjans telemàtics, expressant el lloc, 
data i hora de la reunió. Es podrà incloure també el lloc, data i hora en què, si així 
procedís, es reuniria en segona convocatòria. Entre la primera i la segona 
convocatòria ha de transcórrer un mínim de mitja hora.  
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Article 12.-  RÈGIM D’ACORDS  
 
1.- Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots. Caldrà el vot favorable de les 
dues terceres parts dels associats per acordar la dissolució de l’associació.  
 
2.- En cas d’empat, decidirà el vot del President.  
 
3.- Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi 
els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.  
 
Article 13.-  VOTACIONS  
 
1. Les votacions ordinàries seran a mà alçada i es computarà un vot per a cada 
representant.  
2. Si així ho demana un deu per cent dels vots representats, les votacions seran 
nominals.  
3. Les votacions seran secretes si així ho acorda el deu per cent dels vots representats  
a l'Assemblea o quan la temàtica dels assumptes afecti la privacitat de les persones 
legalment protegida.  
 
Article 14.-  DE L’ASSEMBLEA  
 
Presidiran les Assemblees el President, els Vicepresidents amb l’assistència del 
Secretari de l’associació, que posaran a votació de l'Assemblea el seu ordre del dia.  
 
Article 15.- FACULTATS DE L’ASSEMBLEA  
 
Correspon a l'Assemblea de l’associació:  
 
a. Aprovar els objectius i els criteris generals d’actuació.  
b. Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que proposi el Consell Directiu.  
c. Modificació dels Estatut de la forma legalment establerta  
d. Aprovar, si escau, la gestió del Consell Directiu, el pressupost i els comptes anuals.  
e. Aprovació i modificació del Reglament de Règim Interior.  
f. Elegir i separar els membres del Consell Directiu i la resta dels òrgans de govern.  
g. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o el 
pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de 
l’associació a les quals fa referència l’article 323-2 de la llei d’associacions 4/2008, de 
24 d’abril.  
h. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.  
i. Aprovar la cessió o la destinació del romanent de l’associació en cas de dissolució, i 
si no n’hi ha, l’acord formal d’extinció.  
j. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre 
òrgan de l’associació.  
k. En cas de necessitat operativa, pot crear una Comissió Permanent o altre òrgan 
complementari.  
l. Qualsevol altre decisió que per llei correspongui a l’Assemblea General. 
 



30 
 

TÍTOL TERCER.- EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EX ECUTIVA  
 
Article 16.-  EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EXECUTIVA  
 
Està integrat, pels membres escollits per l’Assemblea General  
 
a. El President/a  
b. Quatre vicepresidents/es  
c. Vocals: un representant per comarca on hi hagi designat un Ajuntament associat, 
fins un màxim de 41 vocals, que es corresponen amb les 41 comarques de Catalunya.  
d. El Secretari/a  
e. El Tresorer/a  
 
Tal com s’ha dit hi haurà al Consell Directiu un representant per comarca, anomenat 
vocal, en aquelles comarques on hi hagi designat un Ajuntament associat. En el cas 
que no sigui així, ho decidiran els representants comarcals dels municipis associats 
per majoria simple. En cas d’empat, decidirà la totalitat de l’Assemblea general.  
 
Els càrrecs que componen el Consell Directiu: el President/a, Vicepresident/es, vocals, 
Secretari/a i Tresorer/a duraran un període de quatre anys, malgrat que poden ser 
objecte de reeleccions.  
 
Es crearà una Comissió executiva que executi les decisions del Consell Directiu i tot el 
que aquest li delegui. Aquesta Comissió executiva estarà formada pels membres del 
Consell Directiu següents: President, els Vicepresidents, 4 vocals, Secretari i Tresorer.  
 
Article 17.- ATRIBUCIONS  
 
Són atribucions del Consell Directiu:  
 
a. Elaborar el pressupost, i també les seves modificacions i liquidacions, així com la 
comptabilitat simplificada o els comptes anuals (segons escaigui), que hauran de ser 
aprovats per l’Assemblea, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de 
tancament de l’exercici.  
b. Elaborar l'Inventari de béns de l’associació  
c. Elaborar el programa d'actuació de l’associació.  
d. Acceptar donacions, llegats i herències en favor de l’associació.  
e. Autoritzar les despeses que superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost 
de l’associació.  
f. Preparar i executar els acords de l’Assemblea General.  
g. Instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa.  
h. Crear una xarxa de promoció exterior  
i. La designació del Secretari i Tresorer de l’Associació a proposta del President 
 
Article 18.-  CONDICIÓ DE MEMBRES/ CÀRRECS  
 
Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Consell Directiu, pels  
motius següents:  
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a. Quan es tracti de càrrecs dins l’associació, per dimissió, presentada per escrit al 
President, amb el coneixement previ de l'òrgan plenari de l'entitat local a la qual 
pertany el càrrec dimissionari.  
b. Pèrdua de la condició del càrrec electe.  
En cas de vacant, el President assumirà provisionalment les responsabilitats que tenia 
el membre cessat en el Consell Directiu i, proposarà, en el termini màxim d'un mes, 
l’elecció d’un nou membre al propi Consell Directiu, càrrec que ostentarà 
provisionalment fins que l’Assemblea General el ratifiqui o elegeixi un nou membre, 
atenent als criteris d’aquests estatuts.  
 
Article 19.-  RÈGIM DE SESSIONS  
 

1. El Consell Directiu es reunirà, en sessió ordinària, cada dos mesos, tres 
vegades per semestre. 

2. Quan circumstàncies extraordinàries ho requereixin, el president pot convocar 
sessió extraordinària, per pròpia iniciativa, o a petició d'un terç dels membres 
del consell directiu. 

− El règim de funcionament en tot el que no s'oposi als presents estatuts, 
s’acomodarà al que disposa la legislació en matèria d’associacions. En el cas 
de les convocatòries, s'efectuaran 10 dies abans de la seva celebració. 

 
TÍTOL QUART.- EL PRESIDENT   
 
Article 20.-  EL PRESIDENT  
 
Les candidatures a la Presidència comprendran les vicepresidències. Cada membre 
de l’Assemblea només podrà votar una candidatura.  
 
El President del Consell Directiu ho serà també de l’associació, i en serà representant 
a tots els efectes, i podrà comparèixer sense necessitats de poder previ i especial 
davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
com davant tot tipus de persones, públiques i privades, físiques i jurídiques.  
 
El President de l’associació serà escollit en l’Assemblea General. També en 
l’Assemblea General s'escolliran els Vicepresidents que substituiran el President en 
cas d'absència i als que podrà delegar, en casos concrets, en l'exercici de les seves 
atribucions.  
 
Article 21.- ATRIBUCIONS  
 
Són atribucions del President:  
 
a. Representar l’associació.  
b. Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin el Consell Directiu, dirigir les 
seves deliberacions i decidir amb vot de qualitat en cas d'empat.  
c. Convocar l’Assemblea General.  
d. Ordenar els pagaments vàlidament.  



32 
 

e. Executar els acords del Consell Directiu i, en el seu cas, de l'Assemblea.  
f. Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost 
de l’associació.  
g. Formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi l’associació en 
defensa dels interessos de la nació catalana.  
h. Les altres que corresponguin a l’associació i no siguin atribuïdes a cap altre òrgan 
per aquests Estatuts.  
 
Article 22.-  MANDAT  
 
1. La durada del mandat del President i dels Vicepresidents serà de quatre anys i 
podran ser reelegits per una única vegada.  
2. Durant aquest mandat, el President i Vicepresidents cessaran pels motius següents:  
a. Dimissió voluntària, comunicada per escrit al Consell Directiu i a l’Assemblea 
General.  
b. Per haver perdut la condició de membre del Consell Directiu.  
3. En cas de vacant de la Presidència, aquesta serà assumida provisionalment pel 
Vicepresident primer, que convocarà el Consell Directiu perquè es reuneixi en el 
termini de cinc dies d'haver-se produït la vacant, amb l'únic objecte d'escollir el nou 
President de forma provisional fins que la següent Assemblea general el ratifiqui o en 
designi un altre. 
 
TÍTOL CINQUÈ.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT GENERAL  
 
Article 23.- SECRETARI  
 

1. Per assegurar directament el funcionament del servei de l’associació i facilitar 
la vida associativa, el Consell Directiu, a proposta del President, designarà un 
Secretari que haurà de ser un membre de l’Assemblea General. 

2. El Secretari actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. 
Així mateix, exerceix les funcions de Secretaria de l’Assemblea General. 

 
Article 24.-  ATRIBUCIONS DEL SECRETARI  
 
El Secretari tindrà les atribucions següents:  
 
a. Direcció dels serveis tècnics i administratius de l’associació.  
b. Convocatòria, per encàrrec del President respectiu, de les sessions del Consell 
Directiu.  
c. Preparació, sota la direcció del President, de l'ordre del dia i la documentació 
relativa a les reunions de l’Assemblea General, i aixecar acta de les mateixes.  
d. Custòdia i posada al dia del registre i l'arxiu general de l’associació.  
e. Cap del personal que treballi en els serveis de l’associació.  
f. Les altres que li delegui el President.  
 
Article 25.-  DURADA DEL CÀRREC  
 
1. La durada del càrrec de Secretari serà de quatre anys i podrà ser reelegit.  
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2. El Secretari perdrà aquesta condició pels motius següents:  
a. Dimissió, comunicada per escrit al President.  
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la majoria absoluta 
dels seus membres.  
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General. 
3. En cas de vacant, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un vocal de 
l’associació, nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d'un mes d'haver-
se produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou Secretari a proposta del 
President. 
 
Article 26.-  TRESORERIA  
 
1. Per assegurar directament el funcionament econòmic de l’associació i facilitar la 
comptabilitat de la mateixa, el Consell directiu a proposta del President, designarà un 
Tresorer, que serà un membre de l’Assemblea General.  
2. El Tresorer actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. Així 
mateix, exerceix les funcions de Tresoreria de l’Assemblea General.  
 
Article 27.-  FUNCIONS DE LA TRESORERIA  
 
El Tresorer tindrà les següent atribucions:  
 
a. La tresoreria i la comptabilitat de l’associació.  
b. La custòdia dels llibres comptables.  
c. Complir amb els deures comptables previstos a l’article 313-1 i 313-2 de la llei 
4/2008, de 24 d’abril, relativa a les persones jurídiques.  
 
Article 28.-  DURADA DEL CÀRREC  
 
1. La durada del mandat del Tresorer serà de quatre anys i podrà ser reelegit.  
2. El Tresorer perdrà aquesta condició pels motius següents:  
a. Dimissió, comunicada per escrit al President.  
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la majoria absoluta 
dels seus membres.  
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General.  
3. En cas de vacant, la Tresoreria serà ocupada provisionalment per un vocal de 
l’associació, nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d'un mes d'haver-
se produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou Tresorer a proposta del 
President.  
 
Article 29.-  DELEGACIONS  
 
El Consell Directiu podrà crear delegacions de l’associació per a la prestació dels 
serveis a qualsevol indret del territori català. En l'acord de creació es regularà el seu 
règim.  
 
Article 30.-  RÈGIM ECONÒMIC  
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Els ingressos de l’associació es componen de:  
 
a. Quotes ordinàries.  
b. Aportacions extraordinàries.  
c. Subvencions, ajuts i donatius.  
d. Rendiments d'activitats, serveis i publicacions.  
e. Productes del patrimoni.  
2. Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. El Consell Directiu proposarà les 
quotes tenint en compte la població de cada entitat asociada. Les aprovarà 
l’Assemblea General.  
3. D’acord amb la normativa d’associacions (Llei 4/2008 de 24 d’abril), es 
confeccionarà i s’aprovarà un pressupost anual.  
 
Article 31.-  MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS  
 
La modificació dels Estatuts haurà d'ésser aprovada per l'Assemblea. Caldrà que 
aquest punt consti en l'ordre del dia tramès amb la convocatòria. Per a la vàlida 
constitució de l'Assemblea serà necessària la presència en primera convocatòria de 
dos terços dels representants i, en la segona, de la majoria simple. L'acord d'aprovació 
haurà d'ésser per majoria simple. La modificació dels Estatuts aprovada per 
l’Assemblea General haurà de ser aprovada pel màxim òrgan de govern de cadascun 
dels ens locals, per majoria absoluta, amb les formalitats establertes en la vigent 
legislació de Règim Local.  
 
Article 32.-  DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ  
 
L’associació es dissoldrà per les causes següents:  
 
a. Per compliment de l’objecte.  
b. Per impossibilitat de continuar en funcionament.  
c. Per qualsevol altra causa prevista legalment.  
L'acord de dissolució haurà d'ésser aprovat en una sessió extraordinària de 
l'Assemblea amb aquest objecte per la majoria simple de dos terços dels 
representants dels municipis.  
 
Article 33.-  COMISSIÓ LIQUIDADORA  
 
1. En cas de dissolució de l’associació, l'Assemblea General que ho hagi acordat 
nomenarà una Comissió Liquidadora composta per un màxim de deu membres.  
2. La Comissió Liquidadora es farà càrrec del patrimoni dels fons de l’associació i, una 
vegada satisfets els deutes, el romanent, si n'hi hagués, es posarà a disposició de 
qualsevol altra associació similar o de caràcter benèfico-cultural, que existeixi 
legalment en el moment de la dissolució.  
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
PRIMERA.- De no coincidir el primer mandat del President, Vicepresidents i Vocals del  
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Consell Directiu amb els quatre anys establerts en l’article 22 d’aquests Estatuts, el 
seu càrrec finalitzarà amb la propera presa de possessió dels nous càrrecs electes 
municipals. Transcorregut aquest primer període, es complirà amb el que preveu 
l’esmentat article 14.  
 
SEGONA.- Els municipis o ens administratius locals que hagin participat a l’assemblea 
constituent han de ratificar l’adhesió a l’Associació mitjançant un acord del Ple. L’acord 
del Ple ha d’ésser aprovat per majoria absoluta i comunicar-ho al president de 
l’associació. Si no es produeix aquest acord, s’entén que el municipi o l’ens local 
administratiu en qüestió, no té la condició d’associat.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS   
 
PRIMERA.  
 
Aquesta associació resta oberta a qualsevol altre ens local.  
 
SEGONA.  
 
1. En ocasió de la renovació dels Ajuntaments amb motiu d'Eleccions Locals Generals, 
el President convocarà la Comissió Gestora a què es refereix l'apartat següent perquè 
es reuneixi dins els trenta dies següents a la constitució dels nous consistoris. El 
President cessarà en l'acte de constitució de la Comissió Gestora.  
2. Dissolt el Consell Directiu pel motiu previst en l'apartat anterior, els alcaldes dels 
municipis que n'eren membres es constitueixen en Comissió Gestora, assumint les 
funcions que aquests Estatuts atorguen al Consell Directiu i a la Presidència.  
Per a l'exercici de les seves atribucions, la Comissió Gestora podrà nomenar una 
Permanent i un President, d'entre els seus membres.  
 
3. La Comissió Gestora haurà de convocar l'Assemblea General Ordinària, que s'haurà 
de reunir en el termini màxim de tres mesos des de la constitució de l'esmentada 
Comissió.  
En l'ordre del dia d'aquesta Assemblea hi figurarà necessàriament l'elecció del nou 
Consell Directiu.  
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.- El Consell Directiu elaborarà un Reglament de Règim 
Interior i les altres disposicions oportunes per al desenvolupament d'aquests Estatuts, 
que hauran de ser aprovades per l'Assemblea General.  
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- D’acord amb l’article 16 del Decret 110/1996, de 2 
d’abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de 
Catalunya i el registre corresponent, l’acord de constitució juntament amb els estatuts i 
la sol·licitud d’inscripció de l’associació s’hauran de trametre a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
havent de ser el President de l’associació qui haurà de fer la sol•licitud d’inscripció 
d’acord amb l’article 15.3 del Decret 110/1996 de 2 d’abril.  
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8è. 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. 
 
 
8.1. PROPOSANT RATIFICAR EL DECRET 63/12 DE 20 DE FEBRER  RELATIU A 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COM PETÈNCIES 
AL CONSELL COMARCAL PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀS ICS I 
ESPECIALITZATS DE BENESTAR SOCIAL . 
 
 
Intervé la senyora Brescó per informar que, per el 2012, no hi ha quota del Pla 
d’Immigració i el Pla de Dones perquè ha canviat la política del Consell Comarcal. 
Enlloc de pagar una quota general, es farà cas per cas. L’assistent social i l’educador 
social no ha canviat. Per el SAT dependència s’ha previst 4.500 € perquè l’any passat 
no es va preveure i va crear un decalatge. 
 
A continuació es sotmet a ratificació el següent Decret d’Alcaldia: 
 
“En data 9 de març de 2011 es va signar el Conveni de delegació de competències 
entre l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, el Consell Comarcal de La Selva i 
el Consorci de Benestar Social de La Selva per a la prestació dels serveis socials 
bàsic i especialitzats. 
 
El conveni estableix que la seva durada serà d’un any i serà prorrogable, pels exercicis 
següents naturals, podent modificar-se tant els serveis delegats com l’aportació de 
l’Ajuntament. 
 
El Consorci de Benestar Social de la Selva ha efectuat un estudi en relació als costos 
del servei de l’any 2012 que es troba en el “Pla de gestió dels serveis socials delegats 
per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per l’any 2012, document annex al 
conveni i que consta  a l’expedient administratiu. 
 
Per tot l’exposat aquesta alcaldia-presidència, 
 

D I S P O S A 
 
1r. Aprovar prorrogar el conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci de Benestar 
Social de la Selva per la prestació dels serveis bàsics i especialitzats, signat en data 9 
de març de 2011. 
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2n. Fixar l’aportació de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per finançar els 
serveis delegats per l’any 2012 en 10.152,86 €, segons els conceptes que figures al 
Pla de gestió del servei que figuren com annex al conveni i que conten a l’expedient 
administratiu. 
 
3r. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de La Selva, al Consorci de Benestar 
Social i als Serveis Econòmics. 
 
4t. Donar compte d’aquest decret en el primer Ple que es celebri”. 
 
El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret 63/12. 
 
 
 
9e. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
9.1. El senyor Gifre pregunta quan està previst el funcionament del pavelló. 
 
Repon el senyor alcalde que ara ja ha sortit la confirmació del canvi de destí de la 
subvenció però hi ha un petit error de que no s’ha tingut en compte l’import de l’últim 
pressupost del projecte presentat. 
 
El senyor Gifre pregunta si és diferent el projecte del que van preveure ells. Pregunta 
si es preveu el tancament. 
 
Contesta el senyor alcalde que sí però que es tancarà amb formigó i panels sanwich. 
 
El senyor Gifre recorda que s’havia previst una vidriera a dalt. Es feia de parets de 
terra. Pregunta si això ja no es fa. Pregunta si tenen el projecte. 
 
El senyor alcalde li respon que no, que la setmana que ve el portaran. 
 
El senyor Gifre pregunta si el poden consultar. 
 
Contesta el senyor alcalde que sí, que cap problema. 
 
El senyor Gifre també pregunta si tenen les previsions fetes pel proper Pla únic 
d’obres. 
 
Respon el senyor alcalde que l’altra dia li comentava a la secretaria que volia parlar 
amb el Grup de CIU sobre aquesta qüestió. 
 
El senyor Gifre li diu que se’n alegre molt d’això i que la seva política era fer el que fos 
necessari allà on fos sense deixar el nucli de Sant Julià de racó. 
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9.2. En relació a la pista de Sant Julià, el senyor Gifre suggereix que potser s’hauria de 
regular perquè ve molta gent de fora.  
 
Respon el senyor alcalde que ell no ho tancaria. 
 
El senyor Gifre comenta que hi ha gent de Sant Julià que hi aniria però no hi pot anar 
perquè està ple. A vegades són trenta persones. 
 
La senyora Brescó els hi pregunta quina proposta fan. 
 
El senyor Gifre respon que no ho sap. 
 
El senyor Badia comenta que és de mal fer. 
 
El senyor Gifre assenyala que altres municipis fan un sistema de demanar-ho 
prèviament a l’Ajuntament. 
 
La senyora Masachs afegeix que també es podria fer un sistema de carnet. 
 
El senyor Méndez diu que podria anar-se a demanar les claus a un particular. 
 
El senyor alcalde assenyala que, si tanques una cosa, rarament seria que no ho 
vinguessin a rebentar. 
 
Intervé la senyora Borràs per dir que la gent que va allà va a sac i al final, ho haurem 
de pagar tots nosaltres. Veu que allà s’està concentrant una gent que portarà 
problemes. L’altre dia eren trenta persones. Es veu a venir. Ells han recollit aquest rum 
rum que hi ha al poble de la gent de Sant Julià que vol aprofitar aquesta pista i no pot. 
 
Contesta el senyor alcalde que ho estudiaran. 
 
 

3. La senyora Borràs pregunta que, quan van aprovar el tema de la xarxa 
informàtica de la Diputació, hi havia alguna limitació? En concret pregunta si les 
entitats ho poden fer servir. 

 
Respon el senyor Ribas que, en principi, és per la plana web de l’Ajuntament. El que 
passa és que la Colla Excursionista tenia la seva plana web a la web de l’Ajuntament. 
Quan hi hagi la nova web, se’ls hi haurà de dir que ja no hi podran esser. Però 
mantenir els links i la informació bàsica de les  entitats sí. O bé es dóna aquesta opció 
a totes les entitats o bé a cap. 
 
La senyora Borràs fa esment al les avantatges que podria tenir el tema de les 
inscripcions als cursos. 
 
 

4. La senyora Masachs pregunta si amb la supressió del porta a porta, si veuren 
més net el poble. 
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Contesta el senyor Ribas que la veritat és que no. És una cosa que han d’anar 
estudiant. 
 
 
 
 
 
I, essent les 11.44 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 
 
 


