ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 2
Data: 9 de juny de 2012
Hora: 11.15 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 tramet a la senyora Èlia Borràs, en nom
de tota la Corporació, el seu més sentit condol per la pèrdua de la seva mare.
Seguidament, 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 EXTRAORDINARI DEL
DIA 10 DE MARÇ DE 2012.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres l’acta del Ple de data 10 de març de 2012
un cop corregit els següents errors:
La senyora Remei demana que l’acta de 10 de març de 2012 es corregeixi el punt
2n.e) de la pàgina 8, ja que el títol no es correspon amb el contingut del decret que
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s’ha de donar compte referent a la liquidació del Pressupost 2011. Tots els membres
del Ple aproven, per unanimitat, l’acta del Ple del dia 10 de març de 2012 amb aquesta
correcció.
2n. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 180/2012 DE 3 DE MAIG DE
2012, RELATIU A LA CONCERTACIÓ D’UN PRESTEC PONT PEL FINANÇAMENT
DE LES OBRES “CONNEXIONS A LA XARXA DE COL.LECTORS D’AIGÜES
RESIDUALS DE BONMATÍ”

ANTECEDENTS
1. Pel Departament d’Hisenda s’ha tramitat la concertació de préstec pont de 106.221
€ per finançar transitòriament l’execució de les obres de connexions de la xarxa de
col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí.
2. En data 10 de març de 2012 el Ple de la Corporació va delegar a l’AlcaldiaPresidència les competències en matèria de contractació i consignació de l’operació
de préstec per import de 106.221,00 euros.
3. L’aplicació 2 91302 ‘Préstec pont per subvencions 2012’ de l’estat d’ingressos del
pressupost general per 2012, preveu la concertació d’operacions de crèdit per
import màxim de 106.221,00 €.
4. De totes les peticions realitzades a entitats bancàries, la única i més favorable és la
presentada per l’entitat CaixaBank (La Caixa).
5. Analitzades les necessitats de finançament de l’Ajuntament l’import de préstec que
cal formalitzar definitivament és de 106.221,00 €, amb les condicions de l’operació
que es detallen tot seguit

Import
Finalitat
Entitat Financera
Tipus d’interès
Arrodoniments
Termini d’amortització
Període de Carència
Període d’amortització
Tipus d’amortització
Comissió d’Obertura
Com. amortitz/cancel.
Comissió estudi

106.221,00 €
Finançament transitori execució obra connexions
xarxa de col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí
La Caixa
EURIBOR anual + 4,75%
10 anys
2 anys
8 anys
Sistema francès
1,00 %
1,50%
0,00%
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6. La secretaria – interventora ha informat favorablement aquesta operació.

FONAMENTS JURÍDICS
1.- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2.- Real Decret Llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic
3.- Ordre del Departament d’Economia i Finances de 28 de juny de 1999.
4.- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
D’acord amb allò exposat, i a la vista de la documentació que consta a l’expedient,
aquesta Alcaldia-Presidència
DISPOSA
“1r. Concertar una operació de crèdit a llarg termini segons les condicions que
segueixen, acceptant de forma expressa l’import i la minuta corresponent:

Import
Finalitat
Entitat Financera
Tipus d’interès
Arrodoniments
Termini d’amortització
Període de Carència
Període d’amortització
Tipus d’amortització
Comissió d’Obertura
Com. amortitz/cancel.
Comissió estudi

106.221,00 €
Finançament transitori obra connexions xarxa
de col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí
La Caixa
EURIBOR anual + 4,75%
10 anys
2 anys
8 anys
Sistema francès
1,00%
1,50%
0,00%

2n. Donar compte al Ple a la pròxima sessió que se celebri.
3r. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera (Departament
d’Economia i Finances) de la Generalitat de Catalunya.”
Els membres presents al Ple es donen per assabentats del Decret 180/2012.
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3r. DICTAMEN PROPOSANT DESAFECTAR UN TRAM DE 891,79 M2 DEL CAMÍ
DEL CEMENTIRI AL SEU PAS PER L’EMPRESA EXIDE TECHNOLOGIES
RECYCLING SL, SEGREGAR AQUEST TRAM DE CAMÍ, APROVAR LA SEVA
PERMUTA I MODIFICAR EL TRAÇAT DEL CAMÍ PÚBLIC.

ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament és propietari del camí públic anomenat “Camí del Cementiri”
qualificat com a bé demanial d’ús públic en l’Inventari de Camins Públics Municipals de
Sant Julià del Llor i Bonmatí.
En data 9 de març de 2011 el Ple va aprovar definitivament un conveni urbanístic entre
l’Ajuntament i l’empresa Exide Technologies Recycling SL que tenia com objectiu
concretar de quina manera es preservaria el medi i la protecció de la franja de sòl no
urbanitzable situada entre la indústria propietat d’Exide Technologies Recycling SL i el
sòl urbà, tal com prescriu l’article 158 de les Normes Subsidiàries de Planejament
Urbanístic de Sant Julià del Llor.
Concretament l’esmentat conveni obligava a Exide Technologies Recycling SL a
sol·licitar llicència urbanística d’obertura d’un nou camí condicionat a que fos
desafectat 891,79 m2 de tram del Camí del Cementiri que discorre entre la propietat
d’Exide Technologies Recycling SL i condicionat també a l’afectació com a domini
públic d’aquest nou camí que es pretén construir.
D’acord amb aquest conveni també es tramitaria un expedient de permuta del tram de
camí desafectat de superfície 891,79 m2 propietat de l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí amb la finca destinada a nou camí, de superfície 1.624,44m2 propietat
d’Exide Technologies Recycling SL, la qual s’afectaria al domini públic viari.
El contracte de permuta quedaria condicionat en la seva eficàcia a que els Serveis
Tècnics Municipals informin de la correcta execució del nou camí públic.
L’execució del contingut d’aquest conveni urbanístic i, en concret, la desafectació del
tram del “Camí del Cementiri” de 891,79 m2 i la posterior permuta milloraria
notablement la seguretat dels usuaris del Camí del Cementiri, milloraria el seu traçat
ja que seria més ample i es dotaria d’una pantalla natural amb la finalitat d’eliminar la
contaminació acústica existent entre la industrial i al zona residencial.

Aquest Ajuntament ha tramitat el preceptiu expedient de desafectació del tram del
Camí del Cementiri, al seu pas per l’empresa Exide Technologies Recycling SL de
891,79 m2, bé propietat municipal, qualificat jurídicament com a bé de domini públic
destinat a l’ús públic i que figura a l’Inventari de Camins Municipals de Sant Julià del
Llor i Bonmatí.
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L’oportunitat i la legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del bé han estat
acreditades mitjançant informes de l’arquitecte municipal i de la Secretaria d’aquesta
corporació.
L’expedient ha estat sotmès a informació pública, sense que s’hagi formulat cap
al·legació.

FONAMENTS DE DRET
-

Article 47.3.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Article 204 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Articles 12, 20, 44 i concordants del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals
de Catalunya, aprovat pel Decret 336/88, de 17 d’octubre.

Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Desafectar el bé demanial d’un tram de 891,79 m2 del “Camí del Cementiri” al seu
pas de l’empresa Exide Technologies Recycling SL, actualment adscrit a l’ús públic de
vialitat i inscrit a l’Inventari de Béns de Sant Julià del Llor i Bonmatí per, posteriorment,
permutar-ho per un tram de propietat d’Exide Technologies Recycling SL, 1.624,44m2.
2n. Modificar de l’Inventari de Camins de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
per fer constar aquesta desafectació del tram de camí de 891,79 m2, així com que es
faci constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica del bé,
que passa a ser patrimonial.
3r. Segregar del “Camí del Cementiri” la part objecte d’aquesta permuta de 891,79 m2,
per tal formi una unitat registral independent, tenint la part segregada la següent
descripció:
“Tram del “Camí del Cementiri” que comença després del Cementiri de
Bonmatí, en el punt on hi ha la indústria Exide Technologies Recycling SL i
amb l el punt d’intersecció del camí nou. Limita en tot el seu límit Nord per la
part d’aquesta indústria fins al seu final i acaba amb la intersecció del camí nou.
Té una superfície 891,79 m2 i una longitud aproximada de 195 m. Naturalesa:
bé patrimonial per acord de desafectació del Ple municipal de Sant Julià del
Llor i Bonmatí en data 9 de juny de 2012.
Límits: al Nord amb la indústria Exide Technologies Recycling SL, al Sud, en
part amb Cementiri i en part amb el sòl no urbanitzable de la peça de terreny
que queda entre el Camí del Cementi actual i el nou tram del Camí del
Cementiri i part amb el punt d’intersecció sud-oest del nou camí. A l’Est amb
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l’esmentada indústria i la intersecció nord-est del Camí del Cementiri i el nou
tram del Camí del Cementiri i a l’Oest amb la indústria esmentada.”
4t. Procedir a la inscripció de la finca descrita en l’apartat TERCER d’aquest acord en
el Registre de la Propietat de Girona com a finca independent.
5è. Segregar 1.624,44 m2 de la finca rústica inscrita en el Registre de la Propietat
núm. 3 de Girona al Tom 2707, Llibre 7, Foli 155 i Finca 448, Suerte A “El Pla”, la qual
tindrà la següent descripció:
“Porció de terreny rústic de 1.624,44 m2 situat en el sòl rústic entre la industrial
Exide Technologies Recycling SL i el sòl urbà residencial.
Límits: al Nord amb terreny rústic propietat d’Exide Technologies Recycling SL,
al Sud amb terreny rústic propietat de la dita empresa posteriorment cedit a
favor de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, a l’Est amb Camí del
Cementiri i a l’Oest amb Camí del Cementiri.”
6è. Procedir a la inscripció de la finca descrita en l’apartat CINQUÈ d’aquest acord en
el Registre de la Propietat de Girona com a finca independent
7è. Aprovar el contracte de permuta entre el bé patrimonial de 891,79 m2 d’aquest
Ajuntament situat en el “Camí del Cementiri” al seu pas per l’empresa Exide
Technologies Recycling SL la porció de terreny de 1.624,44m2 propietat de
l’esmentada indústria i situat en la franja de protecció de sòl no urbanitzable (entre la
indústria i el sòl urbà residencial sota la següents CONDICIONS ESPECIALS:
-

Que els Serveis Tècnics Municipals informin de la correcta execució del nou
tram del “Camí del Cementiri”.

-

Atès que la porció de terreny que ha estat permutada a favor de l’Ajuntament
estarà destinada a vial i, al ser un terreny de recent execució, la seva base no
es troba fermament consolidada, la qual cosa pot provocar un potencial cost de
manteniment més elevat en comparació amb l’estat de l’anterior porció de
terreny que formava part del Camí del Cementi. Per aquest motiu, el titular de
la indústria inclosa dins l’àmbit del Pla especial del Cementiri, tindrà el deure de
conservació del nou tram del Camí del Cementiri objecte de l’esmentada
permuta durant els primers 5 anys a comptar des de la data de finalització de
l’execució del tram del nou camí. El titular podrà utilitzar els seus propis mitjans
personals i materials per l’execució d’aquest manteniment

8è. Agregar la peça segregada descrita en el punt TERCER d’aquest acord a favor de
la finca registral inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Girona Tom 2707, Llibre
7, Foli 155 i Finca 448, Suerte A “El Pla”.
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9è Agregar la peça segregada descrita en el punt CINQUÈ d’aquest al Camí del
Cementiri propietat de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
10è. Facultar al senyor alcalde a signar en representació de l’Ajuntament tots els
documents públics i privats que calguin per executar l’anterior acord.
11è. Notificar aquests acords a l’interessat i requerir-lo a comparèixer davant el notari
que li sigui designat per atorgar la corresponent escriptura pública, amb l’aportació al
mateix temps del títol de propietat i fent lliurament de la possessió del bé a aquest
Ajuntament.”

4t. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT LA SOL.LICITUD
D’ADHESIÓ AL CONSORCI TER-BRUGENT I ELS SEUS ESTATUTS

Demana la paraula el senyor Gifre per anunciar que el vot del seu grup
serà d’abstenció per un motiu de coherència ja que ells, quan governaven, van decidir
sortir d’aquest Consorci. Ara potser les condicions han canviat però no en saben res.
Intervé la senyora Brescó per assenyalar que potser valdria la pensa d’informar-los de
com està:l’octubre del 2011 el Consoric es va quear sense el seu gerent i la última
setmana de desembre el SOC va convocar una subvenció i a més corre es va
contractar a una persona. Es va agafar a una noia molt trempada pero aquesta noia va
marxar a la Diputació de Girona. Aquesta fet va ser comunicat al SOC el qual va dir
que no es podia dur a terme una nova contractació el 2012. Ara mateix el Consorci
està una mica aturat en no haver cap persona física que ho gestioni.
El senyor Méndez pregunta si ens hi hem de posar a treballar ara en el Consorci TerBrugent o es pot esperar ja que això té un cost.
Respon el senyor alcalde que no es tracta de pagar sinó de donar un servei
mancomunat.
La senyora Masachs pregunta si es paga algun import.
Contesta la senyora Brescó que sí però com que vam ser membres, és una quota
inferior a la normal de la qual seria qui s’incorporés de nou ingrés.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“Vist l’acord plenari de data 10 de desembre de 2011 pel qual es va ’aprovà inicialment
la sol·licitud adhesió al Consorci Ter-Brugent i l’ aprovació dels estatuts pels qual
s’haurà de regir.
Atès que durant el termini d’informació pública no s’hi ha presentat cap al·legació ni
reclamació.
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Vist el que disposa l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals i l’article 2 dels Estatuts del Consorci per la Promoció del Ter-Brugent, el Ple
aprova, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 4 abstencions del CIU, el següent
ACORD
1r. Aprovar definitivament la sol·licitud d’adhesió al Consorci Ter-Brugent, així com els
Estatuts pels qual s’haurà de regir, segona annex que s’adjunta a aquest acord.
2n. Facultar tant àmpliament com sigui possible en dret a l’alcalde d’aquest Ajuntament
perquè atorgui tots els documents públics i privats necessaris per dur a terme
l’adhesió efectiva al Consorci esmentat.
3r. Nomenar representat de l’Ajuntament en l’esmentat Consorci al senyor Marc Garcia
Nadal, alcalde-president de la corporació i, en cas de suplència, al regidor en què es
delegui.
4T. Fer públics aquests acords”.
ANNEX A L’ACORD:
“
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DEL TER BRUGENT

Article 1. Naturalesa del consorci i membres que el constitueixen
1. El consorci del Ter Brugent és una entitat pública de caràcter associatiu, de naturalesa
institucional i de caràcter local, que estén la seva activitat en l’àmbit territorial dels municipis
que el formen
2. El Consorci està integrat, en el moment de la seva constitució, pels membres següents:
a. Ajuntament d’Amer
b. Ajuntament d’Anglès
c.

Ajuntament de la Cellera de Ter

d. Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí
e. Consell Comarcal de la Selva
Article 2. Membres adherits
1. Les altres administracions públiques i les entitats privades de naturalesa associativa sense
ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic o utilitat social concurrents amb l’objecte i els
fins del consorci podran sol·licitar l’adhesió.
2. Podran adherir-se al Consorci els municipis que formin part de la vall del Ter Brugent, i
pertanyin a la comarca de la Selva, mitjançant acord plenari d’adhesió i aprovació d’aquests
estatuts reguladors , adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
corporació municipal.
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3. La Junta de govern del consorci, mitjançant un acord adoptat amb el quòrum dels 2/3 dels
seus membres, decidirà lliurement si accepta o no les sol·licituds d’adhesió de les entitats
privades i les altres administracions públiques que compleixin els requisits esmentats a l’apartat
anterior.
Sense perjudici de la seva llibertat de decisió, limitada només per la millor salvaguarda de
l’objecte i la finalitat del consorci, la junta de Govern podrà motivar el seu acord en l’examen de
l’àmbit d’actuació de l’entitat privada sol·licitant, del seu grau de representativitat i del fet que
els interessos i objectius específics de l’entitat ja estiguin representats, amb major o menor
grau i de manera directa o indirecta, per altres entitats constituents o integrades al consorci.
Les sol·licituds cursades per les altres administracions públiques esmentades a l’apartat 2 es
podran valorar conforme a l’oportunitat i els beneficis que pot comporta la seva adhesió als
objectius i finalitats dels consorci.
4. La junta de Govern, sense perjudici del compliment dels apartats anterior podrà acordar
adhesions temporals de comú acord amb els sol·licitant que es regiran pel corresponen
conveni
5. El nombre màxim d’altres administracions i entitats privades de naturalesa associativa que
poden adherir-se al consorci és de 15.
Article 3. Capacitat d’obrar
El consorci del Ter Brugent gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat jurídica i d’obrar
per a crear i gestionar serveis i exercir activitats d’interès local i supralocal en l’àmbit dels seus
objectius i les seves finalitats estatutàries. Per això podrà emprar qualsevol de les formes de
gestió de serveis, directes o indirectes i exercir les activitats de foment i promoció d’activitats
socials i econòmiques que preveu la normativa de règim local.
Article 4. Domicili
El domicili del consorci és fixarà al municipi d’ Anglès, a l’avinguda de l’Estació s/n, d’acord
amb el conveni o acord de cessió de l’immoble adient que s’adopti al respecte.
Article 5. Durada del consorci
El consorci subsistirà mentrestant duri la necessitat de les finalitats i els objectius que se li
atribueixin, llevat el cas que, pels motius i el procediment establerts en aquests estatuts, es
decideixi dissoldre’l
Article 6 Objecte i finalitats del consorci
1. És l’objecte del consorci, la promoció, el suport i la participació en activitats econòmiques i
socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic de l’àmbit del Ter
Brugent i la potenciació d’iniciatives generadores d’ocupació. En aquest sentit i d’acord amb la
personalitat jurídica pròpia que s’atribueix al consorci, aquest podrà actuar vàlidament davant
les altres administracions per tal de defensar els seus interessos, objectius i finalitats.
2. Entre altres són finalitats compreses en aquell objecte la promoció d’iniciatives
empresarials, la presentació de serveis i funcions d’assessorament, l’elaboració de plans de
viabilitat, de reconversió i d’industrialització; la participació en el desenvolupament d’iniciatives
empresarials i socials
3. Entre d’altres, són activitats del consorci encaminades a aconseguir el seu objectiu i les
seves finalitats, facilitar i participar en operacions de risc de capital; capitalitzar i gestionar
directament o indirectament els diferents tipus d’ajudes, les subvencions i crèdits normals i/o
especials en el marc de la legislació aplicable i els avantatges que es puguin obtenir en
programes de foment de l’ocupació i formació; gestionar tot tipus d’instruments i tràmits
necessaris per a les actuacions empresarials; realitzar activitats formatives i promocionar
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l’àmbit territorial vers l’exterior, així com d’altres gestions que els ens locals consorciats li
puguin encarregar.
Article 7. Els òrgans de govern
Els òrgans de govern del consorci són els següents:
a) la Junta de Govern
b) el president/a
c) la comissió executiva
d) el gerent
Article 8. Composició de la Junta de govern
1. La junta de govern és l’òrgan de govern superior del consorci. Està format per un
representant de cadascun dels municipis, les administracions i les entitats privades
consorciades
2. L’òrgan competent de cada ens o entitat consorciada designarà el membre representant a
la Junta de Govern. Els representants dels ens locals, seran necessàriament membres de la
corporació.
Article 9. calendari de sessions de la Junta de Govern
La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat mínima trimestral per tractar
els assumptes de la seva competència. En tot el que no s’oposi als presents Estatuts el seu
règim de funcionament s’ajustarà al que disposa la legislació de règim local per als plens
municipals.
Article 10. Competències de la Junta de Govern
1. Corresponen a la Junta de Govern del consorci les següents facultats indelegables:
a) el control i la fiscalització dels altres òrgans de govern
b) el nomenament i cessament del president/a del consorci i del gerent
c) l’aprovació del pressupost anual, dels comptes, de la memòria de gestió dels serveis i
de l’ordenació dels ingressos de caràcter públic
d) l’aprovació de la modificació d’aquests Estatuts, sens perjudici de la necessitat també
que l’aprovin prèviament cadascun dels ens consorciats.
e) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, sis ‘escau.
f) L’acceptació de la delegació de competències d’altres administracions
g) L’aprovació de la dissolució del consorci
h) Les altres funcions que li corresponen perquè la llei exigeix un quòrum especial per a la
seva resolució
2. Corresponen també a la Junta de Govern les altres facultats expressament atribuïdes per
aquests estatuts.

Article 11. El president/a del consorci
1. El president/a del consorci, que ho és també de la Junta de govern i de la Comissió
Executiva.
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2. El mandat tindrà una durada de 2 anys, establint-se un calendari de rotacions que serà
aprovat per la pròpia Junta de Govern.
3. Presidirà les sessions de la Junta de Govern i de la comissió executiva, serà el
representant del consorci –sense perjudici de les competències estatutàries que corresponen al
gerent i les que delegui- i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant
tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com davant tot
tipus de persones, públiques i privades, físiques i jurídiques.
4. El president/a podrà conferir les delegacions que estimi pertinents en favor d’algun dels
membres de la comissió executiva i del gerent del consorci.

Article 12. Composició de la Comissió Executiva
1. La Comissió executiva estarà formada pel president/a i un representant de cada entitat
consorciada, nomenats directament pel president/a d’entre els membres de la Junta de Govern.
Els vocals exerciran el càrrec pel mateix termini del mandat del president/a, cessaran quan
cessi el president/a o quan aquest, lliurement revoqui el seu nomenament.
2. Formarà part de la Comissió executiva el gerent, amb veu però sense vot

Article 13. Calendari de sessions de la comissió Executiva
La comissió executiva es reunirà amb periodicitat mínima mensual per tractar els assumptes de
la seva competència. S’aplicaran a aquest òrgan les normes de la legislació de règim local
reguladores del règim d e sessions de la Comissió de Govern municipal en tot el que no
s’oposin als presents Estatuts

Article 14. Competències de la Comissió Executiva
Corresponen a al comissió Executiva totes les competències no expressament atribuïdes per
aquests Estatuts a cap altre òrgan consorcial, l’alienació del patrimoni, l’exercici d’accions
administratives i judicials, la contractació i concertació de convenis de cooperació i les
atribuïdes per les normes del règim local a l’alcalde o el president/a de les entitats locals, sense
perjudici de les facultats atribuïdes per aquests estatus al gerent o les que se li deleguin.

Article 15. El gerent
1. La Junta de Govern nomenarà un gerent.
2. La relació jurídica d’ocupació amb la persona proposada es formalitzarà d’acord amb les
normes aplicables a la naturalesa del càrrec.
3. Correspon al gerent, a més de les funcions i competències que específicament li
encomanin o deleguin el president/a, la Junta de Govern o la Comissió Executiva
a) fer complir les decisions dels òrgans de govern del consorci i ordenar-ne, si s’escau, la
publicació
b) Dirigir el personal en tots els seus aspectes, llevat del seu nomenament, acomiadament
disciplinari o separació del servei.
c) Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa el
consorci
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d) Autoritzar despeses i adjudicar i formalitzar contractes, d’acord amb les formalitats
exigides per les normes administratives de contractació, fins a un import màxim de
12.000 euros, sempre que no se superin les dotacions pressupostàries de l’any en curs
e) Ordenar tots els pagaments
f) Preparar l’avantprojecte de pressupost del consorci
g) Elaborar la memòria anual de gestió dels serveis

Article 16. La secretaria i la intervenció
Actuarà com a secretari/a, interventor/a del consorci el secretari-interventor del municipi de la
Cellera. El càrrec de tresorer recaurà sobre una persona, d’acord amb la legislació local, i en el
cas de ser un càrrec electe, serà d’un ajuntament diferent a l’ajuntament que ostenti la
presidència del consorci.
En el cas que la presidència l’ostenti un representant d’un altre ens administratiu, d’una entitat
privada o una altra persona, actuaran com a secretari, interventor i tresorer els funcionaris
designats pel Consell Comarcal de la Selva.

Article 17. Recursos
1. Els actes administratius del President/a, de la Comissió Executiva i del gerent, dictats en
l’exercici de les facultats o competències atorgades per aquests estatuts, posen fi a la via
administrativa i seran susceptibles de recurs contenciós administratiu, previ el recurs de
reposició potestatiu
2. Els actes administratius del President/a, de la Comissió Executiva i del gerent, dictats en
l’exercici de les facultats o competències delegades seran susceptibles de recurs administratiu
ordinari davant la Junta de Govern.

Article 18. Finançament del Consorci
La hisenda del consorci estarà constituïda per:
a) Els productes del seu patrimoni
b) Les taxes i preus públics que pugui establir i percebre per la prestació dels seus serveis
i activitats
c) Les adquisicions a títol lucratiu a favor seu
d) Les aportacions dels ens consorciats, a què es refereix l’article següent
e) Els altres recursos que la legislació d’hisendes locals reconeix en favor de les entitats
supramunicipals

Article 19. Aportacions dels ens consorciats
1. Les aportacions anuals obligatòries dels ens locals consorciats s’adoptaran per acord de la
Junta de Govern.
2. Les aportacions obligatòries de les altres administracions i entitats privades que
s’adhereixin seran fixades per acord de la junta de govern.
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3. Les aportacions previstes als apartats anterior s’actualitzaran anualment, de forma
automàtica, amb efectes d’1 de gener, d’acord amb les variacions experimentades durant l’any
anterior per l’índex de preus al consum
4. Les aportacions podran realitzar-se en efectiu, amb el cost/valor del personal d’ens locals
adscrit al consorci o amb altres béns per a la valoració dels quals s’aplicaran els criteris de
valoració nouvinguts entre el consorci i l’ens aportant i subsidiàriament per aplicació de les
instruccions de comptabilitat patrimonial dels ens locals
5. La Junta de Govern, mitjançant un acord degudament motivat que requerirà el vot favorable
dels membres representants d’ens o entitats consorciades que aportin almenys una quantitat
igual al 65% del total de les aportacions anuals dels membres que rebi el consorci, podrà
modificar l’import de les aportacions dels ens consorciats i aprovar-ne d’extraordinàries
6. Les aportacions anuals de cada ens o entitat consorciada es lliuraran al consorci amb una
periodicitat semestral i seran abonades a la tresoreria del Consorci durant el primer mes de
cada semestre
7. Les aportacions dels ens consorciats es consideraran ingressos de dret públic del consorci
a tots els efectes legals.
Article 20. El pressupost del consorci
El consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s’ajustarà a la normativa vigent sobre
hisendes locals. El gerent en prepararà l’avantprojecte, basant-se en les aportacions
determinades segons l’article anterior, i un cop l’aprovi la Comissió Executiva hagi emès el seu
informe, s’elevarà a la Junta de Govern perquè l’aprovi.
Article 21. Comptabilitat i contractació
1. El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del consorci serà el de la comptabilitat
pública local.
2. Així mateix, la contractació del consorci s’adequarà a la legislació de contractes de les
administracions públiques, i la prestació de serveis públics per part del consorci s’atindrà a la
normativa reguladora dels serveis públics locals.
Article 22. Patrimoni del consorci
1. Els béns adscrits al consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i
titularitat originària. Les facultats de disposició que es puguin reconèixer al consorci sobre els
béns esmentats seran les que constin als acords de cessió corresponents i es limitaran sempre
a les finalitats estatutàries del consorci.
2. els béns adquirits pel consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació les
normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns.
3. en cas de dissolució del consorci, els béns adscrits als quals es refereix l’apartat 1, un cop
fets els tràmits corresponents, revertiran automàticament a l’ens consorciat que els va cedir. En
el cas de béns adquirits pel consorci l’adquisició dels quals hagi estat finançada per aportacions
extraordinàries d’alguns ens o les entitats consorciades, seran repartits i lliurats a aquests en
proporció a la seva aportació extraordinària per la seva adquisició.
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4. En el cas de separació d’un ens o una entitat consorciada, i després dels tràmits
corresponents, els béns adscrits per aquesta al consorci o adquirits pel consorci amb
finançament total a càrrec de l’ens o entitat consorciada, revertiran automàticament al patrimoni
de l’entitat que e separa. Pel que fa als drets que pugui tenir sobre béns adquirits pel consorci
amb aportacions extraordinàries d’ens o entitats consorciades, quedaran diferits –llevat que hi
hagi un pacte en contra formalitzat en el moment de l’aportació- fins a la dissolució del
consorci. Aquest diferiment no causarà cap dret econòmic ni de cap mena, en favor de l’ens o
entitat que se separa i mentre no sigui efectiva la dissolució del consorci, l’ens o entitat que se
separi no tindrà cap dret, ni personal ni real, ni cap facultat sobre aquells béns, ni podrà limitar
per cap concepte les plenes facultats de disposició que el consorci té sobre aquells.
Article 23. Separació del consorci
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del consorci, sempre que li faci arribar un
preavís amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estigui al corrent en el compliment de les
obligacions i els compromisos anteriors i garanteixi el compliment dels pendents.
2. Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, es reunirà la Junta de Govern per tal
d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o,
eventualment, la dissolució del consorci.
Article 24 Dissolució del consorci
1. El consorci es dissoldrà per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Pel compliment de la seva finalitat
Per l’acord unànime dels ens consorciats
Per la impossibilitat de continuar en funcionament
Per la separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el consorci esdevé
inoperant
e) Per l’incompliment de l’objecte
f) Per la transformació del consorci en una altre ens
2. La dissolució del consorci requerirà l’acord de la Juna de Govern, adoptat amb el vot
favorable d’un mínim de ls dues terceres parts dels membres, i la ratificació per prt dels òrgans
competents dels ens consorciats. En cas de no assolir-se els acords esmentats, cada ens
consorciat, conservarà el seu dret de separació, d’acord amb l’article anterior.
3. L’acord de la Junta de Govern sobre la dissolució del consorci especificarà la forma de
liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions a les administracions
consorciades, basant-se en allò que disposa l’article 22 i en la ponderació dels criteris de
preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens
consorciat al llarg de la duració del consorci.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL:
1. El consorci en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats i
prerrogatives de què poden gaudir dels ens locals no territorials en virtut de l’article 8 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya:
a) La reglamentària i la d’autoorganització
b) La tributària per establir de preus públics, taxes i contribucions especials
c) La de programació o de planificació
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d)
e)
f)
g)

La de ser beneficiari de la potestat expropiatòria que l’exercirà el municipi
La d’investigació, d’atermenament i de recuperació d’ofici dels seus béns
La d’execució forçosa i la sancionadora
La de revisió d’ofici dels seus actes i acords

2. La creació de comissions informatives o de comptes en el si del consorci serà potestativa.
3. El consorci podrà disposar de personal propi o personal adscrit als ens consorciats.

5è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRA
ORDINÀRIA “CONDICIONAMENT DE LA PISTA POLIESPORITVA: TANCAMENT
DE LA PISTA POLIESPORTIVA”.
El senyor Gifre pregunta si ja esta el projecte i si es pot venir a veure.
El senyor alcalde li respon que sí que està i que sí que el pot venir a veure.
A continuació es sotmet a votació el següent dictamen:
“Vist que s’ha elaborat el projecte d’obra ordinària “Condicionament de la pista
poliesportiva: Tancament de la pista poliesportiva”, redactat per l’arquitecte Sr. David
Marès Ylla, amb un pressupost de 215.049,73 € (IVA vigent inclòs).
Vist que aquesta obra es troba inclosa dins el PUOIS 2012 .
Vist el que disposa l’ article 22.2.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
sobre el règim local, l’article 52.2.o) del Text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya i article 37.1 a) i b) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i l’article 53 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Declarar la urgència en la tramitació d’aquest expedient.
2n. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària anomenat “Condicionament de la
pista poliesportiva: Tancament de la pista poliesportiva”, redactat per l’arquitectes
xxxx, amb un pressupost de 215.049,73 € (IVA vigent inclòs).
3r. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al DOGC, BOP i al
tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 15 dies, pugui ser consultat el projecte a
la secretaria d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.
4t. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Governació.”
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6e. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE “MUR
ESCULLERA EN EL CAMÍ VELL D’AMER” AL MUNICIPI DE SANT JULIÀ DEL
LLOR I BONMATÍ.
El senyor Gifre demana la paraula per assenyalar que creu necessari i urgent que es
faci aquesta actuació però ho troba molt car.
Contesta el senyora alcalde que van anar a parlar amb el senyor Xavier Soy, diputat
de la Diputació de Girona per demanar-li ajut econòmic a l’Ajuntament per executar
aquesta obra urgent va respondre que enviaria als seus tècnic per veure quina
actuació exacta calia fer. Posteriorment els tècnics de la Diputació de Girona van
presentar aquest projecte amb aquest pressupost.
El senyor Méndez pregunta si després anirà a concurs.
El senyor alcalde li respon que sí i que esperen que amb l’adjudicació pugui haver-hi
baixa econòmica.
La senyora Borràs pregunta com ho farà l’Ajuntament per pagar-ho?
Respon el senyor alcalde que es fa el canvi de destí d’una subvenció d’una obra del
PUOIS 2009 que era de 90.000 €.

Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“Vist que s’ha elaborat el projecte d’obra ordinària “Mur d’escullera en el camí Vell
d’Amer”, redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sr. xxxx, amb la finalitat
de construir un mur amb escullera , per contenir les esllavissades que s’han produït i
que afecte al pas normal del camí.
Vist el que disposa l’ article 22.2.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
sobre el règim local, l’article 52.2.o) del Text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya i article 37.1 a) i b) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple aprova, per unanimitat dels
membres presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària anomenat “Mur d’escullera en el
camí Vell d’Amer”, redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sr. xxxxxx per
un import de 110.363,10 € (IVA inclòs).
2n. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP i al tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la
secretaria d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.".
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7 . DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4
DEL PRESSUPOST 2012
Vist l'Informe Secretaria-Intervenció, inclòs a l'expedient, i de conformitat amb el que
disposa l'article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecten a les partides
que a continuació es detallaran.
Vista la resolució per part del departament de Governació i Relacions Institucionals
que inclou la resolució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya – PUOSC i que
atorga una subvenció de 200.000,00 euros pel condicionament de la pista
poliesportiva: tancament.
Vist que durant l’any 2011 es van produir uns majors ingressos, amb destí finalista,
corresponents al màstil de la bandera i al cànon de retorn i que existeixen despeses
necessàries associades als majors ingressos obtinguts l’any 2011 i que en el romanent
de tresoreria obtingut l’any 2011 es va realitzar l’oportuna afectació del romanent de
tresoreria corresponent.
Vist el que disposen l’article 177 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, el Ple aprova, per unanimitat dels seus membres
presents, el següent
ACORD
B) SUPLEMENT / HABILITACIÓ CRÈDITS
Partida
Pressupost.
1 342

62203

Consignació
Anterior

Concepte
TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA

90.855,25

Total Suplements
3
5

334
151

62300
22706

Suplement
Crèdit
200.000,00

Consignació
Definitiva
290.855,25

200.000,00

MÀSTIL BANDERA
REDACCIÓ PROJ.– PAES – CÀNON RETORN

0,00

790,48

790,48

0,00

2.931,69

2.931,69

Total crèdits extraordinaris

3.722,17

TOTAL SUPLEMENTS I HABILITACIÓ CRÈDITS
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203.722,17

A) FINANÇAMENT
A) NOUS / MAJORS INGRESSOS
Partida
Pressupost.
1

75083

Consignació
Anterior

Concepte
SUBV. PUOSC CONDIC. PISTA POLIESPORT.

Total Nous / Majors ingressos
B)

Rom. Tresoreria Afectat 2011
TOTAL
FINANÇAMENT

0,00

Nous/Maj.
Ingressos

Consignació
Definitiva

200.000,00

200.000,00

200.000,00
3.722,17

203.722,17

2n. Exposar al públic aquest acord de modificació de crèdits, per termini de 15 dies
hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments.
3r. Considerar que aquest acord és immediatament executiu i que en el supòsit de
que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment aquest acord de modificació de
crèdits quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés.
4t. Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la
Província, resumida a nivell de capítols.”

8è. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIAINTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBLIGACIONS
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 1r TRIMESTRE DEL
2012.
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INFORME 1r TRIMESTRE 2012 SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS 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 estatutarias 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.
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.
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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.
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
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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 1r TRIMESTRE 2012
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 37.143,81 euros, els quals correspon a la quantitat
de 42 factures.

Els membres presents al Ple es donen per assabentats d’aquest informe.
La senyora Borràs sol.licita si se li pot fer arribar el llistat de factures.
El senyor alcalde li respon que sí.
La senyora Masachs pregunta si s’han pogut pagar a tots els proveïdors.
Contesta el senyor alcalde que sí, l’Ajuntament no ha hagut de demanar cap prèstec.
La senyora Masachs li contesta que venien d’una bona herència.
El senyor Ribas li respon que també és gràcies a l’estalvi que ha fet l’alcalde.

9è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR UNA ADDENDA A L’ACORD DEL PLE DE
DATA 26/10/12 RELATIU SEGREGAR UNA PORCIÓ DE TERRENY RÚSTIC
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT PER, POSTERIORMENT, PERMUTAR-LO PER
UN ALTRE TERRENY PROPIETAT DE LA SENYORA xxxxxx SITUAT A LA
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PARCEL.LA NÚM. 28 DEL POLÍGON NÚM. 1 DEL CADASTRE DE RÚSTICA I
CORRECCIÓ D’UN ERROR MATERIAL

“En data 26 d’octubre de 2011 el Ple va aprovar la segregació d’una porció de terreny
rústic propietat de l’Ajuntament per, posteriorment, permutar-lo per un altre terreny
propietat de la senyora xxxxxx situat a la parcel·la núm. 28 del polígon núm. 1 del
Cadastre de Rústica.
Actualment l’esmentat acord es troba pendent de la seva formalització davant notari i
pendent també d’inscripció registral.
Tanmateix la porció de terreny que va estar permutada a favor de l’Ajuntament està
destinada a vial i, al ser un terreny de recent execució, la seva base no es troba
fermament consolidada, la qual cosa pot provocar un potencial cost de manteniment
més elevat en comparació amb l’estat de l’anterior porció de terreny que formava part
del Camí de la Pera.
Per aquest motiu i atenent a que l’esmentada permuta va ser acordada a sol·licitud de
la senyora xxxxxx, s’ha cregut convenient que, durant els 5 primer anys d’existència
d’aquest nou tram de camí ,el cost de manteniment vagi a càrrec de la persona que el
va instar.
A la vegada s’han detectat dos error materials en l’acord del Ple de 26 d’octubre de
2011, la qual cosa fa necessària procedir a la seva correcció.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD

1r. Aprovar una addenda a l’acord de data 26/10/2011 relatiu a segregar una porció de
terreny rústic propietat de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per,
posteriorment, permutar-lo per un altre terreny propietat de la senyora xxxxxx situat a
la parcel·la núm. 28 del polígon núm. 1 del cadastre de rústica, en el sentit d’establir la
següent CONDICIÓ ADDICIONAL I ÚLTIMA:
-

El titular de les parcel·les 313 (antiga parcel.la 28) i 314 (antiga parcel·la
62) del Cadastre de Rústica tindran el deure de conservació del nou tram
del Camí de la Pere objecte de l’esmentada permuta durant els primers 5
anys a comptar des de la data de finalització de l’execució del tram del nou
camí. La titular podrà utilitzar els seus propis mitjans personals i materials
per l’execució d’aquest manteniment.

2n. Corregir el següent error material observat en els punts 1r i 2n de l’acord del Ple de
l’Ajuntament de data 26 d’octubre de 2011, en el següent sentit:
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Allà on diu:
“1r. Segregar una porció de terreny propietat de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí, de 1.073,43 m2, qualificat com a bé patrimonial i situat al camí de la Pera. La
descripció d’aquest bé seria la següent:
“Porció de terreny rústic de 1.073,43 m2 propietat de l’Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí. Limita al Nord amb camí de la Pera, al Sud amb camí de la
Pera. a l’Est amb parcel.la 62 del polígon 1 del Cadastre de Rústica propietat,
en part, de la senyora xxxxx i, en part, dels senyors xxxxx i a l’Oest amb
parcel.la 28 del polígon 1 del Cadastre de Rústica propietat, en part de la
senyora xxxxx i, en part, dels senyors xxxxxx.
“2n. Aprovar el contracte de permuta entre el bé immoble patrimonial propietat
d’aquest Ajuntament consistent en un porció de terreny de 1.073,43 m2 situat a la
parcel.la núm. 28 del Cadastre de Rústica (antigament porció de terreny del camí de
La Pera) i el bé immoble situat a la parcel.la núm. 28 del Cadastre de Rústica,
consistent en una porció de terreny de 1.176,40 m2 propietat de la senyora xxxxx i que
té la següent descripció:

Ha de dir:
“1r. Segregar una porció de terreny propietat de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí, de 1.073,43 m2, qualificat com a bé patrimonial i situat al camí de la Pera. La
descripció d’aquest bé seria la següent:
“Porció de terreny rústic de 1.073,43 m2 propietat de l’Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí. Limita al Nord amb camí de la Pera, al Sud amb camí de la
Pera. a l’Est amb parcel.la 62 del polígon 1 del Cadastre de Rústica propietat,
en part, de la senyora xxxxx i, en part, dels senyors xxxx i xxxx i a l’Oest amb
parcel.la 28 del polígon 1 del Cadastre de Rústica propietat, en part de la
senyora xxxxx i, en part, dels senyors xxxx i xxxxxx.

2n. Aprovar el contracte de permuta entre el bé immoble patrimonial propietat d’aquest
Ajuntament consistent en un porció de terreny de 1.073,43 m2 situat entre la
parcel.la 28 i 62 del Cadastre de Rústica, actualment parcel.la 314 (antiga 62) i
parcel.la 313 (antiga 28) ambdues propietat xxxxxx (antigament porció de terreny
del camí de La Pera)i el bé immoble situat a la parcel.la núm. 28 del Cadastre de
Rústica, consistent en una porció de terreny de 1.176,40 m2 propietat de la senyora
xxxxxx i que té la següent descripció:”
3r. Notificar aquest acord a la senyora xxxxxxx”.
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10è. DICTAMEN PROPOSANT ACCEPTAR LA CESSIÓ ANTICIPADA DE 7.806,96
M2 PROPIETAT D’EXIDE TECHNOLOGIES RECYCLING SL, D’ACORD AMB EL
CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT EN DATA 3 DE GENER DE 2011.
“En data 9 de març de 2011 el Ple va aprovar definitivament el conveni urbanístic entre
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí i l’empresa Exide Technologies Recycling
SL que té com objecte preservar el medi i la protecció de la franja de sòl no
urbanitzable situada entre la l’esmentada indústria i el sòl urbà. Aquest conveni
urbanístic formarà part del Pla Especial (PE3) amb la finalitat de regular
urbanísticament l’activitat que l’esmentada empresa desenvolupa a la banda oest de
Bonmatí, en compliment de l’article 153 de les Normes Subsidiàries de Planejament
Urbanístic.
D’acord amb la clàusula cinquena de l’esmentat conveni, en el moment de la signatura
del present conveni urbanístic, Exide Technologies Recycling S.L. efectuava en favor
de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, la cessió anticipada d’una part de la
seva finca de superfície 7.806,96m2 amb destinació vinculant a zona verda pública
que resultarà de les determinacions del Pla Especial projectat, d’acord amb el plànol
que s’adjuntava al present conveni com a Annex 2.
Vist que des de la signatura de l’esmentat conveni fins a la data d’avui l’Ajuntament
tenia pendent l’acceptació de l’esmentada cessió, el Ple aprova, per unanimitat dels
membres presents, el següent
ACORD
1r. Acceptar la cessió anticipada de 7.806,96m2 d’una part de la finca de sòl no
urbanitzable propietat d’Exide Technologies Recycling SL a favor de l’Ajuntament de
Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb destinació vinculant a zona verda pública que
resultarà de les determinacions del Pla Especial projectat, d’acord amb el plànol que
s’adjunta al conveni urbanístics, com a Annex 2, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
data 9 de març de 2011.
2n. Segregar 7.806,96 m2 de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Girona
núm. 3 al Tom 2707, Llibre 7, Foli 155 i Finca 448, Suerte A “El Pla”, la qual tindrà la
següent descripció:
“Porció de terreny rústic de 7.806,96 m2 situat en el sòl rústic entre la indústrial Exide
Technologies Recycling SL i el sòl urbà residencial Naturalesa del bé: domini públic.
Limits: al Nord tram nou del Camí del Cementiri, al Sud amb part l’àmbit del SAU 2, a
l’Est amb sòl urbà residencial situat al darrera de les cases del carrer Ponent i a l’Oest
amb tram nou del Camí del Cementiri”.

2n. Procedir a donar d’alta aquest bé en l’Inventari de Béns Municipal i a la
corresponent inscripció Registre de la Propietat.
3r. Notificar aquest acord a Exide Technologies Reclycling SL”.
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11. DICTAMEN PROPOSANT
INTERESSOS A LA SRA. xxxxxx

APROVAR

UN

FRACCIONAMENT

SENSE

“En data 4 de juny de 2012 la Sra. xxxxxx, ha sol·licitat pagar en diverses mensualitats
el deute pendent d’energia elèctrica, aigua, clavegueram i escombraries, telèfon i
ADSL que ascendeix a un total de 6.948,65 euros, d’acord amb el següent detall:
ENERGIA ELECTRICA
set. 11
oct. 11
nov. 11
des. 11
gen 12
febr. 12
març 12
TOTAL

411,66 €
207,42 €
201,48 €
2.853,99 €
263,23 €
233,78 €
2.010,81 €
6.182,37 €

AIGUA,CLAV. ,ESCOMBRARIES
4t trim. 11
263,29 €
1r trim. 12
255,28 €
TOTAL
518,57 €
TELEFON -ADSL
feb. 12
març 12
abr. 12
maig 12
TOTAL

62,56 €
65,74 €
61,32 €
58,09 €
247,71 €

D’acord amb l’article 22.2.n de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Estimar la sol·licitud de la Sra. xxxxxx de pagar en diverses mensualitats el deute
pendent d’energia elèctrica aigua, clavegueram i escombraries, telèfon i ADSL que
ascendeix a un total de 6.948,65 euros.
2n. Establir el calendari de pagament, que començarà a regir a partir de juny de 2012,
detallat a continuació:
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Data de pagament
28/06/2012
28/07/2012
28/08/2012
28/09/2012
28/10/2012
28/11/2012
28/12/2012
28/01/2013
28/02/2013
28/03/2013
28/04/2013
28/05/2013
28/06/2013
28/07/2013
28/08/2013
28/09/2013
28/10/2013
28/11/2013

Import
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
386,04 €
385,97 €

TOTAL

6.948,65 €

3r. Al desembre de 2013 s’haurà de fer efectiu el pagament de les factures pendents
d’emetre per l’empresa subministradora d’abril 2012 i fins al canvi de titularitat
sol·licitada per la xxxxx.
4t. En relació a les factures emeses a partir del canvi de titularitat, el 15% corresponent
a l’Ajuntament es pagarà després d’haver-se aprovat la despesa per Junta de Govern
Local al número de compte corrent que especifiqui la concessionària; sempre i quan
no hi hagi cap deute a favor de l’Ajuntament.
5è. En cas d’incompliment de pagament s’aplicarà el règim de sancions establert al
punt número 25 del plec de clàusules administratives i no es procedirà a cap tipus de
compensació.
6è. Notificar aquesta resolució a la Sra. xxxxxxx.”
12è. MOCIO DEL GRUP INDEPENDENT PER MOSTRAR REBUIG A LA
PROPOSTA DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DE MODIFICACIÓ
DE LES DEMARCACIONS JUDICIALS I SUPRESSIÓ DEL PARTIT JUDICIAL DE
SANTA COLOMA DE FARNERS.
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“Atès que el Consell General del Poder Judicial ha elabora una proposta per a la
supressió de més de la meitat dels partits judicials existents a l’actualitat i, entre elles,
el de Santa Coloma de Farners.
Atès que la proposta, considerada en la seva globalitat, sembla coherent amb la
finalitat d’agilitzar la justícia i reduir la despesa pública, però no sembla ajustada a la
realitat pel que fa al partit judicial de Santa Coloma de Farners, donades les seves
característiques.
Atès que el partit judicial de Santa Coloma de Farners acull vint-i-quatre poblacions i
uns noranta mil habitants, amb la qual cosa resulta ser un dels partits amb més
extensió i més població.
Atès que es tracta d’un partit amb un volum d’assumptes molt alt pel fet de tenir una
gran activitat econòmica, importants polígons industrials, el pas de l’autopista, de l’eix
transversal i de la N-II.
Atès que amb la supressió del partit es provocaria l’allunyament de la justícia dels
ciutadans dins de les poblacions del partit, trencant-se una tradició centenària.
Atès que no hi ha dubte que qualsevol projecte de millora de la justícia ha de ser una
qüestió de prioritat, atesos els molt exemples de paralització o lentitud d’aquesta. No
obstant això, la proposta que ara s’ha elaborat conté alguns aspectes que no són
acceptables des del punt de vista de l’usuari de la justícia. Un exemple és la
possibilitat que s’apunta que els Jutjats de Santa Coloma de Farners perdin l’àmbit
penal i que aquest passi als de Girona. Això suposaria desplaçar tots els usuaris de
l’àmbit penal a aquesta ciutat amb el greuge que això comporta.
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1. Oposar-se a la proposta elaborada pel Consell General del Poder Judicial, pel que
fa a la supressió del partit Judicial de Santa Coloma de Farners o d’algun dels seus
Jutjats, per ser del tot necessària la seva existència, com ho demostra el número
d’assumptes que es ventilen anualment en els quatre Jutjats actualment existents.
2. Instar al Consell General del Poder Judicial per tal que tregui de la seva proposta la
supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners.
3. Reclamar l’aplicació de les mesures necessàries en personal, equipaments i noves
tecnologies, per agilitzar els serveis de justícia en el nostre país.
4t. Instar el Govern de l’Estat per tal que es pronunciï sobre aquesta decisió, adoptant
les resolucions necessàries per tal de mantenir el partit Judicial de Santa Coloma de
Farners, tal com està fins ara.
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5e. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que, en l’àmbit de les seves
competències, dicti les resolucions necessàries per a la defensa del manteniment del
partit judicial de Santa Coloma de Farners.
6e. Donar trasllat d’aquest acord als demés municipis del partit judicial, demanant la
seva adhesió a aquest acord.
7e. Trametre aquesta resolució als diferents portaveus dels diferents portaveus del
grup parlamentaris del Congres de Diputats, al Ministre de Justícia i al Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.
8e. Sol·licitar dels il·lustres col·legis d’advocats i procuradors l’emissió de sengles
informes en relació a la proposta del Consell General del Poder Judicial, per donar
trasllat dels mateixos a les autoritats i òrgans senyalats.”

13è. MOCIO DEL GRUP INDEPENDENT PER MOSTRAR EL SUPORT PER
DEMANAR A LA CONSELLERIA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA PER LA
CONTRUCCIÓ D’UNA RESIDÈNCIA PER LA GEN GRAN-GERIÀTRIC A LA SELVA
INTERIOR (ZONA TER-BRUGENT)

El senyor Gifre pregunta a on el volen fer.
Respon el senyor alcalde que no ho saben però al menys que hi hagi un geriàtric a la
Selva Interior. Es deia de fer-ho a la Garrotxa o a La Selva marítima però no deia res
de La Selva Interior.
Seguidament es sotmet a votació ala següent moció:
“L’any 2008, els pobles del Ter-Brugent (Amer, La Cellera de Ter, Anglès, Sant Julià
del Llor i Bonmatí) s’uneixen per demanar a la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania,
que pogués construir una Residència per la Gen Gran-Geriàtric a la Selva Interior,
concretament, a la zona del Ter-Brugent.
A partir d’aquí, es fan diferents reunions amb dirigents de la Conselleria i aquesta inicia
un estudi de camp sobre la zona del Ter-Brugent. Aquest estudi anomenat “Estudi per
establir l’emplaçament i característiques d’una residència per la gent gran en l’àrea del
Ter-Brugent” explicava els punts forts i febles de cada poble i les necessitats que hi
havia en aquesta zona per atendre a la gent gran.
Amb el canvi de govern a la Generalitat de Catalunya, el tema de la Residència per a
la Gent Gran-Geriàtric a la zona del Ter-Brugent queda aturat o almenys el
Departament de Benestar Social i Família no s’hi ha pronunciat.
El Consell Comarcal de la Selva, el Consorci de Benestar Social de la Selva i els
pobles del Ter-Brugent (Amer, la Cellera de Ter, Anglès, Sant Julià del Llor i Bonmatí,
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Osor i Susqueda) demanen al Ple de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí que
ACORDI
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent acord:
1r. Instar a la Conselleria de Benestar Social i Família que recuperi aquest estudi
abans esmentat per tal de reconèixer que la zona Ter-Brugent necessita una
Residència per la Gent Gran- Geriàtric per atendre a la gent gran.
2n. Instar a la Conselleria de Benestar Social i Família que construeixi una Residència
per a la Gent Gran- Geriàtric en la zona Ter-Brugent, per tal, que la gent gran
d’aquests pobles no hagin d’hostatjar-se a geriàtrics llunyans del poble on s’ha viscut.
3r. Que els Ajuntaments dels pobles del Ter Brugent aprovin per Ple aquesta moció i
facin arribar a la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya.
4t. Comunicar aquest acord a tots els grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya.”
14è. 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.

14.1. DONAR COMPTE DE LA CIRCULAR INFORMATIVA DEL MINISTERI
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES SOBRE L’APLICACIÓ DEL TIPUS
DE GRAVAMEN EN L’IMPOST DE BENS IMMOBLES, DACORD AMB EL REIAL
DECRET-LLEI 20/11, DE MESURES URGENTS EN MATERIA PRESSUPOSTARIA,
TRIBUTARIA I FINANCERA PER A LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT 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
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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).
Posteriorment el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat els criteris
d’aplicació de l’article 8 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu. D’acord amb aquest
escrit, l’increment es calcularà d’acord amb aquesta fórmula:
Tipus resultant = Tipus 2012 + (Tipus 2011 x Percentatge de l’increment de RDL) per
la qual cosa resultaria: 0,68 + (0,72 x 6%) = 0,72 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 resta de béns immobles
urbans per a l’exercici 2012 seran del 0,68%.
En virtut de les facultats que tinc atribuïdes aquesta alcaldia presidència proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
1r. Aprovar el tipus de gravamen en l’Impost sobre béns immobles del 0,72% 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 0,72%.
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.”
Els membres presents al Ple es donen per assabentats d’aquesta Circular Informativa.

15è. PRECS I PREGUNTES.
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15.1. La senyora Borràs pregunta si entre l’equip de govern s’ha parlat d’alguna cosa
sobre la pista de Sant Julià del Llor.
Respon el senyor alcalde que posaran panells informatius i de condicions d’ús.
Intervé el senyor Méndez per manifestar que es pot començar pels panells i, si això no
funciona, s’haurà de pensar en alguna altra cosa.
El senyor alcalde assenyala que a l’Ajuntament no ha arribat cap queixa ni verbal ni
per escrit. No és partidari de tancar-ho perquè creu que hi entraran.
El senyor Ribas comenta que continuen obert a propostes.
La senyora Borràs explica que venen amb una actitud que l’altre dia hi va haver algun
enfrontament i, els veïns del poble davant això, giren cua i se’n van. Concretament és
un grup del Magreb.
La senyora Brescó comenta que, en la seva opinió, no faria diferències perquè hi ha
colles mixtes.
La senyora Masachs assenyala que si és una costa mixta hi està d’acord, ara bé, si
venen de fora i et fan fora de la teva pista, això no.
Conclou el senyor alcalde que ho faran i es prendran les mesures que siguin
necessàries.

15.2. Demana la paraula la senyora Masachs per preguntar com està l’habitatge de
L’Esplai. Els hi consta que hi ha un conveni amb Càritas. Pregunta si ho poden
explicar una mica més.
La senyora Brescó explica que de cares a L’Esplai, quan van entrar a l’Ajuntament,
van estar barrinant què fer-hi. Tenien clar que havia de tenir una utilitat social però ferho directament a favor d’un particular implicava haver d’anar a un concurs públic i no
quedaven clares quines bases fer. Va sorgir un cas i, juntament amb la mediació de
Càritas Bonmatí, es va pensar de fer la cessió a Càritas. Es van posar en contacte
amb Càritas Diocesana Girona per veure quin perfil d’habitatge seria. Es va decidir que
seria un habitatge d’urgència social per una família que, com a màxim, si podria estar
6 mesos i hi haurà un equip de treball que treballarà amb aquesta família format per
tècnics del Consorci de Benestar Social de La Selva, Càritas i un representant de
l’Ajuntament. Aquest equip de treball farà un Pla de Treball ambla família que hi visqui
i un Pla de Seguiment.
La senyora Borràs pregunta si la casa estarà cedida a Càritas.
La senyora Brescó li respon que sí, l’usuari pagarà els consums dels subministraments
dels serveis i ahir parlàvem amb en xxxxx (secretari de Càritas Girona) si es pagaria
un lloguer.
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La senyora Borràs pregunta si s’arribarà a temps pel dia 22 de juny.
La senyora Brescó pregunta que sí.
La senyora Masachs pregunta què passarà si, passats els 6 mesos, la família no ha
trobat res.
La senyora Brescó li respon que ahir parlava amb la xxxxx del Consorci de Benestar
Social de La Selva de que un dels requisits per ocupar aquest habitatge és que tinguin
una expectativa de recuperabilitat econòmica. En el cas de la família del c/ del Pi n’hi
ha.

15.3. La senyora Masachs pregunta quanta neteja viària s’ha contractat.
Respon el senyor Ribas que quatre però que una ha sortit gratuïta.

I, essent les 11.53 h, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta, que
jo, la secretària, certifico.
L’alcalde

Certifico
La secretària

Marc Garcia Nadal

Imma Parramon Burch
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