ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 3
Data: 8 de setembre 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:
Imma 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 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 ORDINARI DEL DIA 9
DE JUNY DE 2012.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres l’acta del Ple de data 9 de juny de 2012 un
cop corregit l’error a la pàgina 31.
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2. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIAINTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBLIGACIONS
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 2n. TRIMESTRE DEL
2012.
INFORME 2n 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 competitivitat 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.

3

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
trimestre 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 2n 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 61.420,21 euros, els quals correspon a la quantitat
de 58 factures.
Els membres presents al Ple es donen per assabentats.
3. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR
DEFINITIVAMENT ELS ESTATS I
COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2011.

“ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte general de l’entitat
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
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econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data
30 de maig de 2012.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 118, de
data 19 de juny de 2012, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents,
els següents
ACORDS
1r. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2011,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 5.431.983,35 €, un passiu de
5.257.701,35 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 174.282,00 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 174.282,00 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de l’exercici 2011 de 295.281,99 €, unes obligacions pendents de pagament de
301.253,71 €, uns romanents totals de 569.980,91 € i un resultat pressupostari ajustat
de 147.802,75 €.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 336.339,57 € i unes obligacions pendents de pagament de 58.956,11 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 340.504,16
€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
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- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 1.173.554,72 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 168.999,35 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi
ha un saldo pendent de pagament de 45.446,41 €.
2n. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
1.129.488,00 € i el de despeses, de 1.129.488,00 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos
aprovats inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de
1.173.554,72 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 1.327,50 € i un total de
baixes d’obligacions de 851,77 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 340.504,16 €.
3r. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2011 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva”.

4. DICTAMEN PROPOSANT FIXAR LES DUES FESTES LOCALS PER L’ANY 2013
EN EL MUNICIPI DE SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI.
“L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que els dues
festes locals seran fixades per Ordre del Consell de Treball, a proposta dels municipis
respectius.
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD

6

1r.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la determinació
de les dues festes locals per a l'any 2013 en el nostre municipi, els dies: 23 d’abril de
2013 i el 20 de maig de 2013.
2n.- Fer tramesa d'aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya i a les empreses del municipi pel seu coneixement i efectes oportuns.”

5. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10.
Intervé el senyor Gifre per preguntar si repercutirà als usuaris aquest increment del
cànon d’aigua?
Respon el senyor alcalde que en principi no però si es veiés que puja molt, llavors sí.
Les empreses com Prodaisa i Aquàlia ho estan repercutint.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“Durant l’aplicació de les Ordenances Fiscals de l’exercici 2012 s’ha vist convenient
millorar la seva redacció en la núm. 10, reguladora de la taxa pel subministrament
d’aigua potable.
La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, estableix, entre altres
coses, diverses modificacions en la gestió i cobrament del cànon de l’aigua.
Una de les modificacions del cànon de l’aigua és que aquest passa a ser un cost més
del servei de subministrament d’aigua i l’entitat subministradora passa a ser subjecte
passiu.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Per tot el que s’ha exposat, el Ple aprova per unanimitat dels membres presents, el
següent
ACORD
1r. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 la següent modificació de l’art. 6.1
de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
potable;
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Allà on diu: “Venda aigua a Vilanna.................1,1464 €/m3:”
Dirà: “Venda aigua a Vilanna......................1,5964 €/m3”

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.
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
3è. Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat termini
d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional es consideraran
elevats a definitius.
4è. Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent-hi els inicials elevats
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de la modificació aprovada, es
publiqui al Butlletí Oficial de la Província.”

6è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR EL CONVENI D’ADHESIÓ i
COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ i EXECUCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA i
SUPORT (PAS) EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA DE LA
SELVA.
La senyora Borràs pregunta si poden aclarir si, a partir d’ara, és el Consell Comarcal
qui ens ajudarà a fer aquests plans.
Li contesta el senyor alcalde que sí, que l’Ajuntament no disposa de suficient recursos
ni humans ni tècnics. Ho farà el Consell Comarcal i es farà a través d’una delegació de
competències.
“Relació de fets
Els consells comarcals són entitats que participen en les tasques de protecció civil a
Catalunya i han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals
de protecció civil.
Correspon als consells comarcals d’elaborar i aprovar els plans d’assistència i suport
en matèria de protecció civil (PAS), per als municipis de llur àmbit. En aquest sentit el
ple del Consell Comarcal de la Selva va aprovar en data 16 de juny de 2012 el PAS
de la comarca de la Selva.
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Aquest Pla té com a objectiu donar assistència i suport als municipis de la comarca,
donant resposta a les tasques de planificació i prevenció, d’emergències i de retorn a
la normalitat definides en l’àmbit de la protecció civil.
Pel desenvolupament del Pla es requereix que s’hi adhereixin els diferents municipis
de la comarca així com l’establiment d’una estructura de cooperació supramunicipal
permanent.
D’acord amb la proposta continguda en el PAS, l’estructura de cooperació comarcal es
concretarà en l’assignació de personal propi del Consell, polític i tècnic-administratiu i
l’existència d’una Comissió de Protecció Civil Comarcal.
L’adhesió d al Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca
de la Selva (PAS) suposa les següents obligacions per l’ajuntament:


Posar a disposició del PAS els recursos humans i materials disponibles en
cas d’emergència, d’acord amb el catàleg de mitjans i recursos comarcal.



Aportar la informació disponible i necessària per a l’actualització i revisió del
PAS (això suposa d’aportar còpia de tots els plans d’emergència homologats
i vigents que no hagin estat redactats directament pel CCSelva).



Autoritzar al Consell Comarcal perquè obtingui la informació i la cooperació
d’altres administracions públiques i que es requereixin per actualitzar i revisar
el PAS.



Designar una persona referent del municipi i el seu suplent perquè es faci
càrrec de la oportuna coordinació amb el PAS.



La possible utilització de recursos o mitjans que ocasioni despeses
econòmiques requerirà la prèvia conformitat del responsable de l’Ajuntament
beneficiari, qui s’haurà de fer càrrec de les despeses.

Així mateix, aquesta adhesió permetrà al municipi encomanar els següents serveis al
Consell Comarcal de la Selva:


La redacció, per part del Consell Comarcal, dels Plans d’Actuació Municipals
(PAM’s), d’acord amb els procediments i taxes establerts (veure annex 01),
havent de facilitar el conjunt de dades i competències que, per tal fi, siguin
necessàries.



La redacció, per part Consell Comarcal, dels Plans d’Autoprotecció
d’Instal·lacions i Activitats municipals recollits en l’Annex C del Decret
82/2010 d’acord amb els procediments i taxes establerts (veure annex 02).



La homologació, per part de la Comissió Comarcal de Protecció Civil, dels
Plans de d’Autoprotecció que es tramitin en l’àmbit del municipi d’acord amb
el procediment establert.
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Fonaments de dret
L’aprovació del Pla i l’establiment del règim de cooperació i delegació s’enquadra en la
Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya, així com en el 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, el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya i la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
En conseqüència, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Adherir-se al Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca
de la Selva, aprovat pel ple del Consell Comarcal de la Selva en data 16 de juny de
2012.
2n. Aprovar el conveni d’adhesió i cooperació amb el Consell Comarcal de la Selva per
a la implantació i execució del pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de
la comarca de la Selva”.

7è. DICTAMEN PROPOSANT INICIALMENT UNA MODIFICACIÓ DE
“ORDENANÇA DEL SERVEI DE CEMENTIRIS DE SANT JULIÀ DEL LLOR I
BONMATÍ”.
El senyor Gifre demana la paraula per dir que ho troba correcte ja que així no hi haurà
sobreocupació de nínxols.
L’alcalde li respon que es vol que l’Ajuntament vagi ocupant els nínxols de segona mà.
El senyor Gifre li recorda que al Cementiri de Sant Julià del Llor hi ha uns quants
nínxols que no compleixen les mides reglamentàries.
Contesta el senyor alcalde que ja n’està al cas. El problema és que hi ha alguna
família que encara no el vol cedir però que, tant punt puguin, hi actuaran.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“Vistes que l’Ajuntament està rebent diverses sol·licitud per l’adjudicació de la
concessió de nínxols nous i que, si es produeixen gaires més sol·licituds amb aquest
contingut, en poc temps s’esgotaran els nínxols nous existents al Cementiri de
Bonmatí (10 nínxols) i el de Sant Julià del Llor (7 nínxols).
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Vist que al Cementiri de Bonmatí existeixen a disposició del usuaris 42 nínxols de
segona mà i en el de Sant Julià del Llor 18.
Vist que no existeix cap criteri per la concessió de nínxols nous o de segona mà en
l’Ordenança del servei de Cementiris de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
Vist el que disposen els articles 49 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim
Local, 50.2.d) i 112.3.a) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
50.3 del RD 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i el Decret 179/95, de 13 de juny, sobre
Reglament d’Activitats, Obres i Serveis del Ens Locals de Catalunya, el Ple aprova, per
unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar inicialment una modificació de l’”Ordenança del servei de cementiris de
Sant Julià del Llor i Bonmatí” consistent en la introducció d’un nou capítol, el número
IX, relatiu als criteris per la concessió de nínxols i que s’acompanya com annex a
aquest acord.
2n. Sotmetre aquesta acord i el text de l’ordenança al tràmit d'informació pública per
un termini de 30 DIES, amb publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària i al tauler d'anuncis de l'ajuntament, als efectes d'examen de l'expedient i
presentació de les reclamacions i suggeriments que es creguin oportuns.
3r. Si no es presenta cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu, d’acord amb el que disposa l'article 65 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.”
ANNEX A L’ACORD:

ORDENANÇA DEL SERVEI DE CEMENTIRI DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ

CAPÍTOL IX:
CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ DE NINXOLS
Article 53
a) Criteris per a la concessió de nínxols nou, mai atorgats
Les concessions de nínxols s’atorgaran només ens els casos que hi hagi una defunció i
per ordre rigorosament correlatiu en relació als nínxols disponibles de manera que, en
cap cas, podran quedar espais buits aïllats
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b) Criteris per a la concessió de nínxols antics, és a dir, que l'ajuntament n'hagi rescatat la
concessió
L'atorgament de concessions sobre nínxols rescatats es podrà atorgar, a petició de
l’interessat en els següents supòsits:
-

Quan hi hagi una defunció

-

Quan es sol·liciti per inhumar-li les despulles provinents d'un trasllat; sigui
perquè la persona difunta està enterrada en un altre cementiri, o sigui
perquè està enterrada en un altre nínxol del cementiri de Sant Julià del Llor
i Bonmatí; en aquest darrer cas el nínxol del qual s'exhumen les despulles
revertirà automàticament a favor de l'Ajuntament

-

En cas de sol·licitud de l’interessat encara que no hi hagi cap defunció.

8è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE “MUR
D’ESCULLERA EN EL CAMÍ VELL D’AMER”
Demana la paraula el senyor Gifre per assenyalar que és una llàstima que s’emplein
tants de diners quan es podria fer amb menys i això anirà en detriment del tancament
de la pista.
El senyor alcalde li contesta que aquesta tema va anar així per les raons que va
exposar ja en el Ple passat: es va anar a la Diputació a demanar un ajut econòmic i el
senyor Soy ho va derivar al parer de què diguessin els seus serveis tècnics. Com a
resultat l’enginyer de camins, canals i ports de la Diputació va redactat aquest projecte
amb aquest pressupots. L’alcalde també assenyala que ell també va quedar molt parat
i espera que hi hagi una baixa econòmica important.
El senyor Gifre pregunta si la baixa es podrà destinar a la pista.
El senyor alcalde li respon que no ho sap perquè és una obra finançada pel Pla únic
d’obres i serveis.
El senyor Gifre li reitera que ho troba molt car.
El senyor alcalde li repon que aquesta obra s’ha de fer, és necessària perquè és un
tema de seguretat ja que si tornar a passar, es poden malmetre mals majors.
Seguidament es procedeix a la votació de la següent proposta:
“Vist que en data 9 de juny de 2012 el Ple va aprovar inicialment i es va sotmetre a
informació pública el projecte “Mur d’escullera en el camí Vell d’Amer”.
Atès que, durant el període d’informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació ni
reclamació.
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Atés el que disposa l’article 22.2ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del règim local, l’article 52.2o) del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 37.1 a i b del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Local, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, el Ple aprova, per unanimitat dels
membres presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar definitivament el projecte “Mur d’escullera en el camí Vell d’Amer”, redactat
per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sr. Martí Sels i Pagès, amb un pressupost
d’execució de 110.363,10 euros (IVA inclòs).
2n. Exposar al públic aquesta resolució mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la
Província, i al tauler d’anuncis.”

9è. MOCIO PER INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PER TAL QUE ELABORI EL REGLAMENT DE DESEPLEGAMENT DEL DECRET
LEGISLATIU 2/2008 QUE APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE PROTECCIÓ
DELS ANIMALS.
Demana la paraula la senyora Borràs per dir que no entén perquè la presenta el Grup
Independent quan de la lectura s’observa que ve del Consell Comarcal. En tot cas no
és del Grup Independent.
En aquest punt tots els membres del Ple estan d’acord en suprimir l’esment que fa la
moció a que la presenta el Grup Independent.
Seguidament es sotmet a votació la següent moció:
“El Consell Comarcal de la Selva, coneixedor de les dificultats que els ajuntaments
tenen a l’hora d’assumir les competències que els atorga el Decret legislatiu 2/2008
que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals sigui una competència
dels municipis, a la que aquests han de fer front sense el traspàs dels recursos
corresponents, una situació que s’ha vist agreujada aquests últims anys per la greu
situació de crisi econòmica i financera de les administracions locals.
Per tot l’anterior, cal recordar que els ajuntaments han d’assumir les obligacions de
portar un cens municipal d’animals de companyia (article 14.2 del DL 2/2008 ) i també
“correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o
ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans”, que “ els ajuntaments poden
delegar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 1 als ens locals supramunicipals,
sempre sota el principi de la millora en l’eficiència del servei i sota l’aplicació dels
preceptes d’aquesta Llei” i que , a més, “els ajuntaments han de disposar de centres
de recollida d’animals abandonats o perduts adequats i amb prou capacitat per al
municipi o convenir la realització d’aquest servei amb els ens locals supramunicipals o
amb altres municipis” ( article 16 del DL 2/2008 ). D’altra banda, i segons especifica la
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mateixa Llei en l’article 11, “ es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les
instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en
general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via
reglamentària”.
Coneixedors que el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció d’elaborar el
reglament de la Llei de Protecció dels Animals, el Consell Comarcal de la Selva insta
el Govern de la Generalitat de Catalunya a accelerar aquesta tramitació perquè els
ajuntaments disposin d’una eina que detalli els recursos i els procediments que es
poden aplicar en matèria de recollida i custòdia d’animals de companyia. Al mateix
temps, demanem que l’aplicació d’aquest reglament es faci tenint en compte les
dificultats econòmiques dels ens locals, és a dir, essent conscients de la reducció
d’ingressos que estan patint els municipis i en general les administracions públiques.
Per aquests motius, caldria dotar una línia de finançament als ens locals per donar
compliment a les obligacions derivades de la llei.
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent acord:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, amb la màxima celeritat,
elabori el reglament del Decret legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de
Protecció dels Animals, preveient els recursos i els procediments necessaris perquè
els ajuntaments puguin assumir aquesta competència municipal d’acord amb un
finançament adequat al context econòmic actual
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doti una línia de
finançament als ens locals per donar compliment a les obligacions derivades del
Decret legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals.
La manca d’aquest finançament pot comportar dificultats en el compliment d’aquesta
Llei.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè en els municipis on no
es disposi de Policia Local pròpia, principalment els petits municipis d’àmbit rural,
l’autoritat de control que s’escaigui ( sigui el Cos dels Agents Rurals o el Cos dels
Mossos d’Esquadra) s’encarregui de vetllar pel compliment de les obligacions de
censar els animals domèstics d’acord amb l’article 14 del Decret Legislatiu 2/2008 que
aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals.
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi les gestions
necessàries perquè els ens locals puguin tenir accés a les dades del cens de l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia gestionat pel Consell de Veterinaris de
Catalunya.
Cinquè.- Proposar l’aprovació d’aquesta moció dels ajuntaments de la comarca.
Sisè.- Comunicar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, a la
presidència de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Interior, el Departament
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d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. “

10è. MOCIO INSTANT AL MINISTERI DE FOMENT, LA GRATUÏTAT DELS
PEATGES DE L’AUTOPISTA AP-7 ENTRE ELS ACCESSOS DE MAÇANET DE LA
SELVA I LA FRONTERA DE FRANÇA, MENTRE DURIN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ I MILLORA DE LA VARIANT DE LA CARRETERA NACIONAL
AUTOVIA A-2.
“Les obres de desdoblament de la carretera nacional, autovia A-2 entre Tordera i fins a
la frontera francesa estan totalment aturades a conseqüència de les decisions preses
pel Ministeri de Foment.
El desdoblament d’aquesta carretera és una de les demandes més reiterades des de
les comarques gironines i una urgència vital pel seu desenvolupament econòmic. Tot i
així és la infraestructura que ha patit més endarreriments i incompliments i ara, per
acabar d’agreujar la situació, la total paralització de les obres dels trams que faltes
executar.
Fruït d’aquest perjudici han aparegut reiterades peticions de solució, reivindicacions
des del territori, intervencions i preguntes de diferents grups polítics dirigides als
responsables del Ministeri i, la darrera, una demanda unànime de tots els sectors
econòmics, polítics i socials de les comarques gironines reclamant solucions
immediates.
La manca d’una via ràpida i gratuïta de comunicació viaria ha creat un greu perjudici a
les comarques gironines, els seus residents i la seva economia – a banda del greuge
comparatiu amb altes territoris de l’Estat- que hem de considerar molt greu i no pot
subsanar-se de cap de les maneres.
No obstant és possible minimitzar aquest greu impacte mentre duri la situació de
paralització de l’A-2 i aquesta mesura passa perquè l’autopista AP-7 –la via ràpida
paral·lela a l’A-2 pugui ser utilitzada com a alternativa lliure de pagament mentre durin
les obres de construcció de l’autovia.
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent acord:
1r. Instar al Ministeri de Foment a acordar, com és aviat millor, la gratuïtat dels peatges
de l’autopista AP-7 entre els accessos de Maçanet de la Selva i la frontera amb
França, mentre durin les obres de construcció i millora de la variant de la carretera
nacional autovia A-2 amb l’objectiu d’evitar problemes de circulació i millorar la
seguretat en aquesta via, com també el desenvolupament de les comarques gironines.
2n. Trametre certificació d’aquest acord al Ministeri de Foment.
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3r. Trametre certificació d’aquest acord, demanant el suport, als Ajuntaments de la
nostra comarca, al Consell Comarcal de la Selva, als grup parlamentaris representats
al Parlament de Catalunya, al Parlament de Catalunya, la Diputació de Girona, els
Grups Parlamentaris representats al Congrés de Diputats.”

11è. MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENT SOBRE L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA
“PENJA-LA I NO LA DESPENGIS FINS A LA INDEPENDÈNCIA”.
Intervé la senyora Borràs per preguntar si es pot fer un recompte de les banderes que
hi ha al municipi: la de Bonmatí, la de L’Esplai i la que es va penjar a iniciativa popular
a l’església de Sant Julià del Llor. Si és a iniciativa popular, pregunta qui pagarà
l’estalada.
Contesta el senyor alcalde que va ser cedida a l’Ajuntament.
La senyora Borràs pregunta si compraran una bandera de la mida de la que hi ha allà
dalt.
Respon el senyor alcalde que canviaran la de L’Esplai de Sant Julià però no posaran
l’estalada perquè no la vinguin a aixafar.
Seguidament es sotmet a votació la següent moció:
“El dia 10 de març del 2010 es va presentar al Ple de l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí una moció en què es demanava el suport municipal a la consulta sobre
la independència de Catalunya que es plantejava celebrar el dia 25 d’abril de 2010. Els
integrants del consistori van aprovar per unanimitat la moció de suport. Amb la
pregunta “Està d’acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent,
democràtic i social, integrat a la Unió Europea?”, la consulta popular va tenir lloc en la
data prevista amb una participació del 35% del cens i un 95% dels vots afirmatius.
Els esdeveniments posteriors han accelerat l’adhesió ciutadana a un canvi fonamental
en les relacions entre Catalunya i Espanya. Recordem només el rebuig general a la
sentència del Tribunal Constitucional del 2010 que declarava inconstitucionals 14
articles de l’Estatut i que determinava la interpretació se n’havia de fer d’una vintena
més. Amb aquesta sentència, el Tribunal qüestionava la preeminència del català i
sentenciava que només hi ha una única nació: l’espanyola, alhora que menyspreava
que el text de l’Estatut hagués estat aprovat per dos parlaments i per referèndum
popular.
Aquest atac a la nació i l’Estatut de Catalunya va tenir com a reacció la gran
manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona, sota el lema “Som una nació.
Nosaltres decidim”.
Fets com aquests, així com la manca continuada d’inversions en infraestructures, els
atacs habituals contra l’ús de la llengua catalana a l’escola i en altres àmbits, la
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consciència creixent de l’espoli fiscal…, han fet augmentar notablement el sentiment
general favorable a la constitució d’un estat propi, que segons els organismes que
estudien l’opinió pública tindria avui el suport de la majoria de ciutadans.
Les organitzacions polítiques i socials més destacades han anat assumint aquesta
voluntat majoritària, al costat d’una societat civil que es va mobilitzant cada cop més
en la mateixa direcció. Cal fer ressaltar la constitució de l’Assemblea Nacional
Catalana, organització que es declara popular, unitària, plural i democràtica, que té per
objectiu recuperar la independència política de Catalunya. I en l’àmbit municipal s’ha
de destacar especialment la constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència, que ja aplega més de la meitat dels municipis catalans, entre els quals
hi ha l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, que s’hi va adherir arran de
l’aprovació unànime dels membres d’aquest consistori manifestada en el ple ordinari
del mes de juliol passat.
Tenint en compte aquest marc de referència, el Ple aprova, per unanimitat dels
membres presents, el següent acord:
1r. Que el consistori del nostre municipi s’adhereixi a la campanya “Penja-la i no la
despengis fins a la independència” que promouen diverses assemblees territorials de
l’Assemblea Nacional Catalana, per impulsar la col·locació de banderes estelades,
símbol de la voluntat de recuperació de la plena sobirania per a Catalunya, i que, com
a iniciativa municipal, col·loqui també de manera permanent la bandera estelada en
llocs públics i visibles de Sant Julià del Llor i Bonmatí, com ara els màstils de l’església
de Sant Julià i de l’entrada al nucli de Bonmatí, a partir de l’11 de setembre del 2012.”

12è. ASSUMPTES URGENTS
No se’n formulen.

13è. PRECS I PREGUNTES.

12.1. El senyor Gifre pregunta si, pel que fa al sanejament de la Colònia, hi ha hagut
alguna connexió.
El senyor alcalde li respon que no.
12.2. Pel que fa al tancament de la pista, el senyor Gifre pregunta quan es començarà
a fer.
Contesta el senyor alcalde que hi ha hagut un problema tècnic i estan a l’espera de
veure què passa.
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La senyora Borràs pregunta quin tipus de problema tècnic.
El senyor alcalde li respon que és un tema d’estructura.
La senyora Masachs li pregunta si és perillós.
Li contesta l’alcalde que com està ara no però si es tanqués sí.
La senyora Borràs demana que se’ls vagi informant sobre aquesta qüestió per tal
d’estar-ne al cas.
L’alcalde li respon que sí, que estan a l’espera de parlar amb els tècnics per veure si
és viable o no.
12.3. La senyora Borràs vol preguntar sobre el tema de la festa que es va fer a la pista.
Hi ha hagut moltíssimes queixes i amb les actes de la Junta de Govern Local no han
vist cap autorització. Pregunta si era una festa autoritzada o era autoritzada de paraula
amb motiu de les presses. La festa va durar fins les 5.00 h però, des de les 2.00 h, la
pista era buida.
Repon la senyora Brescó que va ser autoritzada per decret d’alcaldia el mes d’agost.
Com que el mes d’agost no hi ha Junta de Govern Local, aquest decret s’ha portat a
ratificar en la primera Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 5 de setembre. La
trobaran, per tant, en l’acta d’aquesta sessió.
La senyora Borràs pregunta com controlen el decibels.
El senyor alcalde respon que podia haver anat molt bé o molt malament. A nivell
acústic va anar molt malament, ell n’és coneixedor perquè alguna queixa li ha arribat.
Va passar en aquesta festa i va passar també a la festa Flash-back. Caldrà també
insonoritzar-ho.
El senyor Méndez assenyala que, que hagi passat, s’ha de tenir en compte perquè no
torni a passar una altra vegada. La festa Flash-back era el dia de la festa major i es pot
considerar dins els actes de festa major.
La senyora Masachs pregunta que, quan l’alcalde s’ha referit a que aquesta festa
podia haver anat molt bé o molt malament pregunta si ha beneficiat a algú.
Respon la senyora Brescó que s’ha dinamitzat al poble. És de l’opinió que qualsevol
activitat que es proposi amb aquesta finalitat serà ben rebuda.
La senyora Masachs assenyala que aquest particular que va organitzar la festa va
cobrar una entrada i va fer negoci en un local municipal.
El senyor Ribas contesta que aquest organitzador va tenir unes despeses. Si cobra
entrada es per fer-hi les paus, no per perdre diners.
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La senyora Brescó afegeix que el preu era popular i es va anunciar. Eren 7 € ja que
l’equip de govern va exigir que fos un preu popular.
La senyora Masachs assenyala que la interpretació que en van fer de l’ordenança
quan es va portar a aprovar en el Ple no anava en aquest sentit.
Intervé la senyora Brescó per dir que va ser una proposta d’una sèrie de persones del
poble que no tenien una associació al darrera.
La senyora Borràs assenyala que la diferència rau en com veien aquestes coses ells
quan governaven i com ho veu l’actual equip de govern.
La senyora Brescó diu que, pel que fa a la potència dels watts dels equips, van mirar
que fos molt més baix que el què hi va haver a la festa Flash-back i en realitat ho va
ser. A la pregunta de perquè va durar tant, el motiu és perquè va coincidir amb la
Festa d’Amer i van esperar que tothom baixés d’aquesta festa i parés a Bonmatí però
al final no va ser així i van perdre diners.
La senyora Masachs pensa que els organitzadors havien d’esperar però fins al punt
del sentit comú. Quan fa una hora que la pista és buida, s’ha de parar.
La senyora Borràs pregunta, en relació a quan es van aprovar les Ordenances Fiscals,
el lloguer de la pista no hi era. Pregunta si s’està fent pagar per utilitzar la pista.
Respon la senyora Brescó que no, no hi ha taxa.
La senyora Borràs pregunta quan li ha costat a l’Ajuntament aquesta festa.
Respon la senyora Brescó que només les despeses de llum. A més a més, n’estan
molt contents de com va anar perquè els organitzadors ho van netejar tot molt bé i van
fer molt bé el reciclatge de residus.
La senyora Borràs demana que es faci ràpidament la previsió d’ una taxa si és que
aquest equip de govern, a diferència d’ells, estan disposats a dinamitzar el poble
d’aquesta manera.
Respon el senyor Ribas que ara s’està treballant amb les Ordenances Fiscals de l’any
que ve.
La senyora Borràs comenta que ara també han tingut coneixement d’una persona que
organitzarà una botifarrada. Suposa que tancaran els carrers però no hi haurà una
despesa important. Demana que s’acceleri aquesta taxa com més aviat millor.
El senyor alcalde li respon que sí, a través de les Ordenances Fiscals.
12.4.- La senyora Masachs pregunta com estan dos temes pendents de quan ells van
marxar: el primer és el tema d’una reclamació de responsabilitat patrimonial d’una
moto i el segon un accident del CEIP.
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Respon la senyora Brescó que, del primer tema, el jutge va fallar a favor de
l’Ajuntament. Del segon tema no se’n ha sabut res més per part del reclamant.
12.5. La senyora Masachs fa esmen a la documentació que se li ha facilitat sobre
l’enquesta del reciclatge i pregunta si realment no va ser representativa.
Respon el senyor Ribas que no, només van respondre 23 persones i no es va
considerar que aquesta quantitat fos representativa.
12.6. La senyora Masachs assenyala que hi ha hagut una queixa d’una veïns sobre
un problema que hi ha en un habitatge i que sap que l’Ajuntament en té constància.
Volen que consti en el Ple aquesta pregunta perquè hi ha veïns que s’han queixats i ja
no aguanten més.
Respon el senyor alcalde que s’està tramitant. Això té uns terminis i un procediment.
La senyora Masachs demana que no es dirigeixi als llogaters, que es comuniqui a la
propietat.
Contesta el senyor alcalde que els llogaters han vingut a l’Ajuntament i han parlat amb
l’aparellador municipal. Primer ha de ser la Comunitat de Propietaris qui ho autoritzi.
No és un tema fàcil. El president de la Comunitat ha d’autoritzar que es puguin fer les
obres.
Intervé la senyora Domínguez per dir que la Comunitat, per la seva banda, pot
denunciar i a nivell d’Ajuntament també.
La senyora Masachs pregunta què pot fer aquesta Comunitat de Propietaris.
La senyora Domínguez li respon que denunciar-ho com a Comunitat.
La senyora Masachs diu que trametran aquesta resposta. Els hi consta que ja han
vingut a l’Ajuntament i que l’aparellador municipal té fotografies.
L’alcalde li reitera que sempre són processos lents.

I, essent les 11.43 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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