ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 1
Data: 9 de març de 2013
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
Sr. Maria Remei Brescó Esteve
Sr. Julià Gifre Serarols
Sr. Anna Maria Masachs Coll
Sra. Emilia Borràs Farran
Sr. Ivan Méndez Riera
Ha excusat la seva assistència el Sr. Xavier Ribas Surroca.
Secretària:
Imma Parramon i Burch
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El senyor alcalde, explica que el Sr. Xavier Surroca no pot venir perquè l’han operat i
no es pot moure. Un cop comprovada l'existència de quòrum legal per a vàlida
celebració del Ple, obre la sessió amb el següent ordre del dia:
1r. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 1
DE DESEMBRE DE 2012.
A l’aprovació de l’acta del Ple ordinari de 1 de desembre de 2012
unanimitat del membres presents, amb les següent esmentes:
-

s’aprova per

A la pàgina 10 i 11 s’ha de treure els noms personals de l’educador i de
l’assistenta social de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
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2n. DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS SEGÜENTS DECRETS DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA:
a) Ratificació del decret núm. 476 de 10 de desembre de 2012, pel qual
s’aprova la revisió anual del Padró d’Habitants amb referència a 1 de
gener de 2012.
“Elaborats els resultats numèrics de la revisió anual del Padró d’Habitants amb
referència a 1 de gener de 2012, conforme el que estableix la Resolució de 25
d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director
General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de xifres oficials de població.
Vist que l’Institut Nacional d’Estadística ha tramés el resultat numèric de xifres de
població del municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí amb un total de 1244 habitants.
Vist que existeix una diferencia amb la xifra de població que consta a l’Institut Nacional
d’Estadística i en el Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí , la qual és de 1245 habitants.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència
DISPOSA
1r. Aprovar la revisió anual del Padró d’Habitants de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor
i Bonmatí, amb referència a 1 de gener de 2012 amb un total de 1244 habitants.
2n. Aprovar la revisió anual del Padró d’Habitants amb referència a 1 de gener de
2012 que s’ha d’elevar a les xifres oficials de població amb un total de 1244 habitants.
3r. Trametre a l’Institut Nacional d’Estadística el certificat d’aquest acord.
4t. Ratificar aquest acord al proper Ple que es celebri.”
El Ple ratifiquen, per unanimitat dels membres presents, el Decret 476/2012 de 10 de
desembre.

b) Ratificació del decret núm. 488 de 20 de desembre de 2012, pel qual
s’aprova el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).
“La Comissió Europea va posar en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses”, consistent amb el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
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Vist que en data 15 de febrer de 2012 l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va
comprometre a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un
any des de la data d’Adhesió i es comprometia també, a elaborar un informe bianual
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els
termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia
sostenible a Europa.
Vist que en data 4 de juliol de 2012 va adjudicar a l’empresa ATC-SIG, SL la redacció
del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Sant Julià del Llor i Bonmatí i en data
20 de desembre de 2012 s’ha ha fet entrega del PAES.
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, l’Alcalde-President
DISPOSA
1r. Aprovar inicialment el el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Sant Julià del
Llor i Bonmatí”, redactat per l’empresa ATC-SIG, SL.
2n. Sotmetre el document a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats a
partir de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de possibles al·legacions,
observacions o suggeriments mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web
municipal.
3r. Considerar aquests documents aprovats amb caràcter definitiu, en cas que
transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions. Contràriament,
establir que caldrà adoptar un nou acord plenari que, amb pronunciament sobre les
al·legacions, haurà d’aprovar el document definitivament.
4t. Comunicar aquests acords a la Diputació de Girona.
5e. Ratificar aquest decret al proper Ple que es celebri”.
El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents el Decret 488/2012 de 20 de
desembre.

c) Ratificació del decret núm. 491 de 20 de desembre de 2012 pel qual
s’aprova l’addenda per a l’any 2013 al conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament pel suport d’un tècnic de
joventut.
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“En data 16 d’abril de 2012 el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Sant
Julià del Llor i Bonmatí van firmar el conveni de col·laboració pel suport tècnic en
matèria de joventut, la duració del qual era fins el 31 de desembre de 2012.
En virtut del punt setè del conveni esmentat, es preveu la possibilitat de pròrroga del
conveni pels anys successius si hi ha acord entre les dues parts.
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí vol dur a terme la continuïtat del
projecte de tècnics compartits per l’any 2013, i el Consell Comarcal de la Selva
disposa de la infraestructura necessària per la seva prestació en els termes del
conveni, amb les modificacions i actualitzacions que s’estableixen en l’Addenda per
l’any 2013 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí pel suport tècnic de joventut i que consta
com annex a aquesta resolució.
Per aquests motius, aquesta alcaldia-presidència,
DISPOSA
1r. Aprovar l’Addenda per l’any 2013 al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí pel suport tècnic
de joventut i que consta com annex a aquesta resolució.
2n. Prorrogar el conveni de suport en matèria de tècnics de joventut entre l’Ajuntament
de Sant Julià del Llor i Bonmatí i el Consell Comarcal de la Selva durant l’any 2013.
3r. Ratificar aquest decret en el primer Ple que es celebri.
4t. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de La Selva”.
El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret 491/2012 de 20 de
desembre.

d) Donar compte decret de l’alcaldia núm. 65 de data 27 de febrer de 2013 pel
qual s’aprova la liquidació del pressupost municipal 2012.
“
D’acord amb l’article 191.3 del R.D. Legislastiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, correspon a
l’alcalde aprovar la liquidació del Pressupost de Sant Julià del Llor i Bonmatí i dels
seus Organismes Autònoms, previ informe de la Intervenció de Fons.
Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i articles 90 i
93.2 del RD 500/90, de 20 d’abril.
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons,
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DISPOSO
1r. Aprovar la liquidació del Pressupost General de Sant Julià del Llor i Bonmatí de
l’exercici 2012, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:
Crèdits inicials...................................................................................... 904.448,35
Modificacions de crèdit ........................................................................ 900.665,51
Crèdits definitius ............................................................................... 1.805.113,86
Despeses autoritzades........................................................................ 1.150.182,12
Despeses compromeses .................................................................. 1.150.182,12
Obligacions reconegudes ................................................................. 1.148.264,44
Pagaments ordenats......................................................................... 1.053.549,92
Pagaments realitzats ........................................................................ 1.053.549,92
Reintegraments de pagament..................................................................... 900,57
Pagaments líquids ............................................................................ 1.052.649,35

1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Previsions inicials ................................................................................ 904.448,35
Modificacions....................................................................................... 900.665,51
Previsions definitives ........................................................................ 1.805.113,86
Drets reconeguts .............................................................................. 1.322.553,44
Drets anul·lats........................................................................................ 15.149,53
Drets cancel·lats ............................................................................................. 0,00
Drets reconeguts nets....................................................................... 1.307.403,91
Drets recaptats ................................................................................. 1.000.714,89
Devolucions d’ingressos indeguts............................................................ 3.975,15
Recaptació neta................................................................................... 996.739,74

1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
1.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
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+ Drets pendents de cobrament exercici corrent .................................. 310.664,17
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats................................ 356.615,11
___________________________________________________________
TOTAL................................................................................................. 667.279,28
+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent........................... 94.714,52
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats.............................. 493,89
___________________________________________________________
TOTAL................................................................................................... 95.208,41
1.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V............................................. 1.089.568,87
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV................................. 843.403,40
_______________________________________________________________
(a) Operacions corrents ....................................................................... 246.165,47
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ............................................ 111.614,04
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII ............................. -162.013,62
______________________________________________________________
(b) Operacions de capital...................................................................... -50.399,58
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ............................ 195.765,89
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII .............................................................. 0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ................................................ 0,00
___________________________________________________________
2. ACTIUS FINANCERS ................................................................................. 0,00
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ..................................................... 106.221,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ...................................... -142.847,42
__________________________________________________________________
3. PASSIUS FINANCERS..................................................................... -36.626,42
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) .............. 159.139,47
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament .............................................. 335.504,65
+ Desviacions negatives de finançament ............................................. 299.376,81
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals .............. 53.039,90
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)............................. 176.051,53
1.3.c) Romanent de tresoreria
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1. FONS LÍQUIDS ......................................................................... ......180.525,57
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT........................................... 672.283,72
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent ................................. 310.664,17
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ............................... 356.615,11
+ D’operacions no pressupostàries ..................................................... 5.004,44
- Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva .............................. 0,00
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ................................. 128.720,27
+ Del pressupost de despeses exercici corrent ................................. 94.714,52
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats .................................... 493,89
+ D’operacions no pressupostàries ................................................... 33.511,86
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva................................ 0,00
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)................................. 724.089,02
- Drets de dificíl o impossible recaptació ......................................... 105.435,63
- Excés de finançament afectat ....................................................... 348.544,65
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ....270.108,74

2.- ORGANISME AUTÒNOM
L’Ajuntament no té cap organisme autònom.
2n. Donar-ne compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri”.
Els membres presents al Ple es donen per assabentats del Decret 65/2013 de 27 de
febrer.

3. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIAINTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBLIGACIONS
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 4t. TRIMESTRE DEL
2012.
Seguidament es proposa donar compte del següent informe:
INFORME 4t TRIMESTRE 2012 SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES
OBLIGACIONS PENDENTS DE RECONEIXEMENT
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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.
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,
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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
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
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1. L’informe trimestral contempla la següent informació:
a) Pagaments realitzats en el trimestre
b) Interessos de demora pagats en el trimestre (si n’hi hagués)
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre
d) Factures o documents justificatius respecte de les quals, al final de cada
trimetres natural, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació.
INFORME MOROSITAT 4t TRIMESTRE 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 5.198,89 euros, els quals correspon a la quantitat de
14 factures.
Els membres presents al Ple es donen per assabentats de l’informe.

4è. DICTAMEN PROPOSANT RESOLDRE LES RECLAMACIONS I APROVAR
DEFINITIVAMENT LA IMPOSICIÓ I L’ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN MUR D’ESCULLERA AL CAMÍ
VELL D’AMER”
“FETS
Primer. El Ple de la corporació, en la sessió del dia 31 d’octubre de 2012, va aprovar
inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials com a conseqüència de
l’execució e l’obra “Construcció d’un mur d’escullera al Camí vell d’Amer”, l’establiment
i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici la propietat del
subjecte passiu.
Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 226 del dia 26 de novembre de 2012, perq8è, en el termini de trenta dies, les
persones interessades hi poguessin presentar reclamacions.
Segon. Contra aquest acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de
contribucions especials es va presentar una reclamació del senyor Joan Parramon
Berenguer que, de manera resumida, manifesta el següent:
1. Consideren que es tracta d’una necessitat d’actuació del Consistori consistent
en una reparació per deteriorament la qual cosa no hauria de donar lloc a
l’exigència de contribucions especials. D’una banda perquè afecta a un vial
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públic competència exclusiva del Consistori i d’altra banda perquè l’actuació es
realitza sobre una reconfiguració de la via pública fruit d’una actuació anterior
d’adequació realitzada anteriorment.
2. Pel que fa al benefici especial del subjecte passiu, l’interessat mostra el seu
desacord ja que, en el present cas, no se’n observa que n’hagi cap d’especial.
L’al·legació fa referència al contingut de l’Informe 2010 del Síndic de Greuges i
també fa esmen al què entén la jurisprudència com a “benefici especial”
(solament es poden imposar a les persones especialment beneficiades, quan el
benefici sigui sensiblement superior al general. Així mateix, el benefici ha de
ser concret, directa i especial).
3. Que del contingut de l’informe tècnic del serveis municipals no s’entreveu el
nexe causal d’existència del benefici especial del subjecte passiu i les obres,
que l’exacció de la contribució especial s’ha determinat de forma automàtica
pel Consistori, sense avaluar que, en tractar-se d’un via públic en relació a una
porció de terreny del subjecte passiu que no disposa ni dels serveis bàsics, ni
paviment rodat ni voreres, aquesta intensitat ha de veure’s proporcionalment
inferior al 50% determinat pel Consistori.
Fa esmen a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
931/2010, d’11 d’octubre en que assenyala que el volum edificable potencial o
real és un criteri que per la seva pròpia naturalesa, s’ha de tenir en compte a
l’hora de determinar el benefici especial i el seu augment de valor.
Així la finca objecte d’exacció de la contribució especial no té tant volum
edificable potencial o real com per a que sigui objecte del 50% de contribució
especial exigida. Poc augment de valor tindrà en un futur per al subjecte
passiu, pel 50% abonat, si la finca no té el volum edificable potencial per a
aconseguir aquest augment de valor. En altres paraules, no consideren
equitatiu abonar el 50% de la contribució especial, quan l’augment del valor
serà interior.
Tercer. En l’apartat 5a de l’acord del Ple de 31 d’octubre de 2012 esmentat es
delegava a favor de la Junta de Govern Local la competència en la resolució de
reclamacions, l’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de la contribució
especial i l’aprovació del padró de contribuents.
FONAMENTS DE DRET
1. L’actuació que vol dur a terme l’Ajuntament s’ajusta al fet imposable previst a
l’article 28 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, en el qual es disposa:
“Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el
sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o
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ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.
La Jurisprudència ha delimitat l’element objectiu del fet imposable de les
contribucions especials: la realització d’una obra pública o l’establiment o ampliació
de serveis públics (en el cas que ens ocupa és la realització d’obres publiques). I si
bé és cert que la jurisprudència ha anat excloent les obres publiques de reparació
o conservació com a susceptible d’imposició de contribucions especials, l’obra de
construcció del mur d’escullera que aquest Consistori pretén executar és una obra
de primera implantació. Perquè aquí no es tracta de reparar ni de mantenir ni de
conservar cap camí. De fet, el vial públic no es tocarà. L’objecte d’aquesta obra és
construir “ex novo”, de primer establiment, un mur que aguanti unes terres que
sostenen la propietat de l’interessat per evitar que les pluges del aboquin al camí
públic amb el corresponent perill que això comporta. Aquest mur no ha existit mai,
es construirà ara per primera vegada.
Pel que fa a l’afirmació de l’al.legant de que l’obra afecta a un vial públic
competència exclusiva del Consistori, és evident que l’Ajuntament no pot dur a
terme cap obra pública que no s’inclogui dins el seu marc competencial i, és en
aquest sentit que és permès la imposició de contribucions especials, tal com
estableix l’article 29.1.a del TRLRHL.
Pel que fa referència a que l’actuació es realitza sobre una reconfiguració del vial
públic fruit d’una actuació d’adequació realitzada anteriorment, això no afecta que
l’obra pública que es vol dur a terme s’ajusta al fet imposable de la contribució
especial previst a l’article 28 TRLRCL en tractar-se d’una obra nova de primera
execució: la construcció d’un mur d’escullera.
2.

Malgrat que l’interessat mostra el seu desacord en què, en el supòsit de fet que
ens ocupa, hi hagi un “benefici especial”, no argumenta els motius del seu
desacord. L’al·legació fa referència al contingut de l’Informe 2010 del Síndic de
Greuges i també fa esmen al què entén la jurisprudència com a “benefici especial”
per la qual cosa pot interpretar-se que l’al.legant considera que les contribucions
especials aprovades en aquest cas imposen un benefici general superior al
particular i que el benefici no és concret, directe ni especial.
D’acord amb els articles 28 i 30.1 TRLRHL la contribució especial s’assenta en
l’activitat administrativa consistent en la realització duna obra o servei públic a la
consecució de l’interès general (en el cas que ens ocupa: evitar els desprendiment
de terres i pedres cap un vial públic) però que proporcionen beneficis especials a
certes persones.
Aquest benefici especial es troba justificat en l’informe tècnic municipal de data 19
d’octubre de 2012 quan diu:
“L’objectiu de la construcció del mur d’escullera és la d’evitar la caiguda de roques i
terres al vial públic, però aquestes roques i terres que formen part del terreny
particular on s’ubica el talús, i que també conformen físicament el camí particular;
en conseqüència, els costos de neteja de la via pública serien inferiors als costos
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de creació del camí privat, una vegada ha desaparegut.
És a dir, les esllavissades aporten materials que afecten al vial públic, que ens
obliga a realitzar treballs de manteniment i neteja, però el camí particular d’accés
literalment deixarà d’existir físicament.
Per tot això, considerem equitatiu una participació del 50% del propietari de la finca
en relació als costos derivats de les obres a realitzar”.
Aquest informe del serveis tècnic municipals ve a expressar que, en cas
s’esllavissada, l’Ajuntament haurà de procedir a la retirada de tots els elements del
camí però, pel que fa al particular, si no es dur a terme l’execució d’aquesta obra,
l’esllevissada anirà descalçant la seva propietat fins a la desaparició física de l’únic
camí d’accés que té. Tenint en compte que la seva casa, el camí d’accés, etc es
troben en aquest punt elevat és del tot imprescindible que es dugui a terme
aquesta actuació per evitar el desprendiment d’aquest talús. S’observa, per tant,
que el benefici especial amb una especial intensitat és clar: el subjecte passiu
tindrà un importat perjudici si aquesta obra no s’executa.
3. Pel que fa al nexe causal, interessa destacar la doctrina del Tribunal Suprem
recollida en la seva sentencia de 14 de maig de 1987:
“En las contribuciones especiales el elemento causal del hecho imponible está
constituido por la ejecució de las obras e instalacions o el establecimiento de
servicios públicos (…) elementos que han de ponerse en conexión con los demás
de carácter objectivo, subjetivo y temporal”.
El nexe causal el aquest expedient i, com ja s’ha dit, és l’execució de l’obra pública
de la construcció d’un mur d’escullera al Camí vell d’Amer. Aquesta actuació serà
l’origen d’un concret benefici pel contribuent ja que aquest gaudirà d’una propietat
segura sense perill de que se li descalci el terreny que trepitja.
No és cert, per tant, el que manifesta l’interessat quan diu « (…) cal fer la
observació que del contingut de l’acord com de l’informe tècnic dels serveis
municipals no s’entreveu aquest nexe causal d’existència de benefici especial per
al subjecte passiu, per la pròpia naturalesa de l’actuació del Consistori.”
En l’apartat anterior s’ha transcrit literalment l’informe dels serveis tècnics
municipals en que expliquen detalladament el nexe causal de la realització d’una
obra pública i l’existència del benefici especial que originarà per l’interessat la seva
execució.
I en el mateix acord del Ple de 31 d’octubre de 2012, en l’apartat primer de la seva
part dispositiva justifica el perquè aquestes obres beneficien especialment a
l’interessat.
Pel que fa a l’últim argument de l’al·legació en quan al percentatge de repartiment,
en l’informe del serveis tècnics municipals de data 19 d’octubre de 2012 que
consta a l’expedient així com en l’acord plenari d’imposició de les contribucions
especials de data 31 d’octubre de 2012 es va justificar que el percentatge de
repartiment del 50% per l’interessat i el 50% per part de l’Ajuntament sobre la base
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imposable era el equitatiu i just.
I això és així perquè si s’intenta quantificar els costos que suposaria pel subjecte
passiu no dur a terme la construcció d’aquest mur d’escullera que, com ja s’ha dit,
suposaria el descalçament de la seva propietat, provocaria la desaparició del camí
d’accés a la seva propietat i per tan, l’impediment físic de no poder arribar a dalt el
talús on té ubicat el seu immoble. El cost d’executar un nou camí d’accés a la
seva propietat serien molt més elevats que els costos que hauria de suportar
l’Ajuntament per la retirada de sorra i pedres sobre el camí, en el cas que el mur
d’escullera no es construís.
Tot i així i davant la concurrència d’ambdós beneficis (el general i el particular),
l’Ajuntament, va decidir suportar el mateix percentatge en el moment de fixar la
quota del tribut, un cop descomptat del 10% del cost que suporta l’Ajuntament.
Pel que fa a l’esmen a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
931/2010, d’11 d’octubre en que assenyala que el volum edificable potencial o real és
un criteri que per la seva pròpia naturalesa, s’ha de tenir en compte a l’hora de
determinar el benefici especial i el seu augment de valor.
L’article 32.1 del TRLRHL disposa:
“La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos
pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con
sujeción a las siguientes reglas:
a. Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos
de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, su
volumen edificable y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.”
Per tant, el criteri del volum edificable és un mòdul de repartiment quan hi ha varis
subjectes passius a repartir a fi de determinar el benefici especial que, a conseqüència
de l’obra, obté cada contribuent.
Però en aquest supòsit de fet, no s’apliquen criteris de repartiment perquè només hi ha
un únic subjecte passiu afectat. En aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem de
14 de maig de 1998 afirma que el valor a tenir en consideració per la fixació del valor
del mòdul seria l’import a satisfer pels subjecte passiu i no els cost total (ni el suportat)
per l’Administració.
Per tant, el mòdul del “volum edificable” és un mòdul que s’aplica coma criteri de
repartiment quan existeixen varis subjectes passius a repartir, la qual cosa no és dona
en aquest cas.
Per tot això, el Ple aprova, amb quatre vots a favor del Grup Independent i 4
abstencions del CIU, aquest acord:
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1r. Desestimar la reclamació presentada pel senyor Joan Parramon Berenguer contra
l’acord del Ple de la corporació de data 31 d’octubre de 2012 d’aprovació inicial de la
imposició i ordenació de contribucions especials per l’obra “Construcció d’un mur
d’escullera al Camí vell d’Amer” pels motius exposats en els fonaments de dret
d’aquest acord.
2n. Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions
especials per l’obra “Construcció d’un mur d’escullera al Camí vell d’Amer”
3r. Notificar aquest acord al senyor Josep Parramon Berenguer.
4t. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona”

5. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA DISTRIBUCIÓ DE LA PRESTACIÓ
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE
CATALUNYA, ANY 2012.
“Per resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 52019,
ha estat aprovada la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any
2012.
D’acord amb la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2012, la participació del municipis inclou dos capítols:
•
•

un capítol de lliure disposició per als municipis
un capítols per a la prestació supramunicipal de serveis, del qual, segons la
distribució feta a l’article 51 de la mateixa llei, pertoquen al municipi de Sant
Julià del Llor i Bonmatí 2.580,51 €

Vist que l’esmentat article disposa que els ajuntaments, mitjançant acord del Ple, han
de distribuir percentualment la seva assignació per aquest concepte entre les
mancomunitats, comunitats, i consorcis legalment constituïts i en els quals hi participin
i el Consell Comarcal, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar la distribució de la participació per el foment de la prestació supramunicipal
de serveis per a l’any 2012 que correspon a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí, d’acord amb el següent repartiment:
ENS SUPRAMUNICIPAL
Consorci Ter-Brugent
Consell Comarcal
IMPORT TOTAL

IMPORT
2.484,35 €
96,16 €
2.580,51 €
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2n. Comunicar aquest acord a la entitats supramunicipals interessades i al Serveis
Econòmics de l’Ajuntament”.

6. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2
DEL PRESSUPOST 2013
“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.
Vist que s’ha de realitzar una despesa que no es pot demorar fins a l’exercici següent i
al pressupost de l’exercici no hi ha crèdit.
Vist el que disposen l’article 177 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits núm. 2/2013 en el pressupost
d'enguany, xifrat en les quantitats següents:

1. CRÈDITS EN AUGMENT

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Partida

Concepte
Subv. Comissió festes Bonmati
3.334.48002 – Pubillatge
Total Crèdits Extraordinaris
Total partides en augment

Consign.
Pres.
actual
0,00

Crèdits
Extraordinaris
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Consign.
definitiva
1.000,00

2. FINANÇAMENT
A) BAIXA DESPESES
Consign.
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Baixa

Consign.

Partida
Concepte
3.334.22699 Desp. Pubillatge
Total Baixa Despeses
Total Modificació

Pres.
actual
1.000,00

Despeses
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00

definitiva
0,00

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.”

7è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT UNA MODIFICAR
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
“Vist que es fa necessari modificar la redacció de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal
núm., 10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable per tal de clarificar
que el canvi de titular del subjecte passiu, en concepte de contribuent, d’aquest tribut,
sigui propietari o sigui ocupants d’habitatges o locals diferents dels propietaris, no
tindrà cap cost.
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 inicialment la següent modificació de l’art. 6.2 de l’Ordenança Fiscal núm.
10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable;
Per canvi de titular del subjecte passiu en concepte de contribuent ........... 0 €
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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.”

8è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR UN FRACCIONAMENT SENSE
INTERESSOS A LA CONCESSIONÀRIA DEL BAR DEL CENTRE CÍVIC DE
BONMATÍ.
“En data 18 de febrer de 2013 la Sra. xxxx, concessionària del bar del Centre Cívic de
Bonmatí, 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 5.515,20 euros, d’acord amb el següent detall:

ENERGIA ELÈCTRICA
FRACCIO DE
28/12/2012
FRACCIO
28/01/2013
DE
ABRIL 12
MAIG 12
JUNY 12
JULIOL 12
AGOST 12
SETEMBRE
12
OCTUBRE
12
TOTAL

386,04 €
386,04 €
518,61 €
642,42 €
595,16 €
662,67 €
695,84 €
520,48 €
604,41 €
5.011,67 €
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AIGUA,CLAV. ,ESCOMBRARIES
3R TRIM.
368,00 €
12
TOTAL
368,00 €
TELEFON -ADSL
JUNY 12
JULIOL 12
TOTAL

58,26 €
77,27 €
135,53 €

En la mateixa sol·licitud presenta les factures d’energia elèctrica de novembre i
desembre de 2012, d’imports 653,73 € i 710,54 €, de les quals a l’Ajuntament li
correspon el 15%.
La Sraxxxxx té un deute d’un fraccionament atorgat anteriorment que ascendeix a un
total de 219,90 euros.
La Sra. Moreno ha fet un ingrés en efectiu a les oficines municipals de 15,27 euros.
Vistos els articles 71, 72 i 73 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, l’article 44 del Reglament General de Recaptació aprovat per RD 939/2005,
de 29 de juliol; i 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 parcialment la sol·licitud de la Sraxxxxxx de pagar en diverses mensualitats
el deute pendent d’energia elèctrica aigua, clavegueram i escombraries, telèfon i ADSL
que ascendeix a un total de 4.743,12 euros.
2n. Establir el calendari de pagament, que començarà a regir a partir d’abril de 2013,
detallat a continuació:
Data de pagament
15/12/2013
15/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
15/04/2014
15/05/2014
15/06/2014
15/07/2014
15/08/2014
15/09/2014
15/10/2014
15/11/2014
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Import
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
343,12 €

TOTAL

4.743,12 €

3r. Requerir a la Sra. xxxxx per a què faci el pagament de les fraccions de 28/12/2012,
28/01/2013 i 28/02/2013 per import total de 1.158,08 euros en el termini de 5 dies
naturals de la recepció de la notificació d’aquest acord al compte corrent
2100.4269.55.2200001042.
4t. Compensar totalment els deutes fraccionats d’energia elèctrica de la Sra. M. Àngels
Moreno, amb el 15% de les factures de novembre i desembre de 2012 d’energia
elèctrica , d’acord amb el detall següent:
15% ENERGIA ELÈCTRICA CORREPONENT A L’AJUNTAMENT:
Núm.
Descripció
factura
XXX025686 Facturació novembre
XXX174163 Facturació desembre
TOTAL

Import
Import
Saldo
Ajuntament Compensat
98,05 €
98,05 €
0,00 €
106,58 €
106,58 €
0,00 €
204,63 €

DEUTES QUE ES COMPENSEN:
Data
fracció
10/03/2012
10/04/2012
10/05/2012
TOTAL

Descripció
Fraccionament
Fraccionament
Fraccionament

Import
Import
Ingrés Saldo
pendent
compensat efectiu
59,94 €
59,94 €
0,00 €
0,00 €
79,97 €
79,97 €
0,00 €
0,00 €
79,99 €
64,72 € 15,27 €
0,00 €
204,63 € 15,27 €

5è. Declarar l’extinció total del deute esmentat en el punt anterior.
6è. 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.
7è. Notificar aquesta resolució a la Sra. xxxxxx.”

9è. DICTAMENT PROPOSANT APROVAR INCIALMENT LES BASES
ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR DE
L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ I CONVOCATÒRIA PER
AL CURS 2013-2014
“A la vista de diversos informes emesos pels tècnics del Consorci de Benestar Social
de la Selva sobre la necessitat d’un ajut econòmic a determinades famílies d’alumnes
del CEIP Sant Jordi per a fer front als impagament de divers material escolar s’ha
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cregut convenient regular una bases per l’atorgament d’un ajut econòmic en règim de
concurrència competitiva.
Vist el que disposa l’article 124 del Decret 179/95,de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i l’article 17 apartats 2 i 3
de la Llei 38/2003, general de subvencions, el Ple aprova per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores dels ajuts per a material
escolar de l'ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí i convocatòria per al curs 20132014 i que consten en l’annex d’aquest acord.
2n. Sotmetre aquest acord i les bases dels ajuts a informació pública per un termini de
20 dies, des de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província de Girona i al
tauler d’edictes de la corporació, per tal que s’hi pugui presentar al·legacions o
suggeriment. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
3r. Aquestes bases s’entendran definitivament aprovades en el supòsit que durant
l’esmentat termini no es formuli cap al·legació.
ANNEX A L’ACORD:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS AJUTS PER A MATERIAL
ESCOLAR DE L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ I
CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2013-2014
Article 1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a
l’adquisició de material escolar als alumnes empadronats a Sant Julià del Llor i
Bonmatí matriculats a l’escola pública del municipi que es trobin en una situació
familiar especial amb necessitats socials i/o econòmiques.
S’entendrà per material escolar tot aquell que sigui imprescindible per al
desenvolupament normal de l’activitat lectiva de l’alumne/a i que vingui determinat
abans de l’inici del curs per la direcció i/o el claustre de l’escola.
Article 2. Procediment de concessió dels ajuts
2.1 El procediment per a la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases serà el
de concessió en règim de concurrència competitiva.
2.2 La gestió d’aquests ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
Article 3. Òrgan competent per a la concessió dels ajuts
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Tenint en compte el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació amb el que estableix l’article 10.4 de
la Llei general de subvencions, s’estableix el següent ordre competencial: la
competència per a l’atorgament d’aquests ajuts correspondrà a la Junta de Govern
Local, en virtut de l’acord plenari de data 9 de juliol de 2011, sobre delegació de
competències a favor de la Junta de Govern Local.

Article 4. Convocatòria i quantia
Es publicarà al tauler d’edictes, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de
la Corporació la convocatòria d’aquests ajuts i s’indicarà l’import màxim de la
subvenció, la corresponent partida pressupostària i l’import individualitzat per cada
beneficiari.
Article 5. Persones beneficiàries
5.1 Seran beneficiaris els alumnes empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí
matriculats a l’escola pública del municipi que es trobin en una situació familiar
especial amb necessitats socials i/o econòmiques.
5.2 Els sol·licitants dels ajuts de material escolar seran els pares, les mares o els
tutors legals de les persones beneficiàries.
Article 6. Requisits beneficiaris
6.1 Per poder rebre l'ajut cal:
a) Estar empadronat a Sant Julià del Llor i Bonmatí, tant l’alumne com el sol·licitant de
l’ajut, sigui el pare, la mare o el tutor legal.
b) Estar matriculat a l’escola pública de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
c) Tenir uns ingressos familiars nets iguals o inferiors als imports de l’escalatge
següent:
Membres
unitat
convivencial
2 persones
3 persones

Ingressos familiars
mensuals*

4 persones

1.342,22 euros/mes

5 persones

1.406,75 euros/mes

6 persones

1.471,28 euros/mes

967,95 euros/mes
1.180,90 euros/mes

1,5 SMI
(anterior + 33%
SMI)
(anterior + 25%
SMI)
(anterior + 10%
SMI)
(anterior + 10%
SMI)

*Es pren com a referència el Salari Mínim Interprofessional (SMI) aprovat per al 2013,
que és de 645,30 euros mensuals, d’acord amb el Reial decret 1717/2012, de 28 de
desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2013.
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d) Presentar la sol·licitud i la documentació que es requereixi, en els terminis i en la
forma establerts en la convocatòria.
6.2 En casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut de material escolar encara
que no es compleixin tots els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior, quan
els Serveis Socials així ho considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d’informe
motivat.
Art. 7. Sol·licituds: documentació, forma i termini presentació
7.1 Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament dins del termini
establert en la present convocatòria o bé per qualsevol dels mitjans que preveu l'article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
7.2 Documentació que cal aportar:
7.2.1. Documentació mínima obligatòria:
a) Imprès de sol·licitud degudament formalitzat i signat per un representant legal (pare,
mare o tutor legal) de la persona beneficiària.
b) El document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència o
número d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona que signa
la sol·licitud.
c) Llibre de família i, si és el cas, de la resolució judicial on consti acreditada la
custòdia de l’alumne.
d) Certificat de convivència (tràmit intern).
e) Declaració presentada de l'IRPF de l'any anterior al de l'aprovació de la
convocatòria de tots els membres de la unitat convivencial que estiguessin obligats a
fer-la.
f) Els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos, en el cas dels membres
de la unitat convivencial que siguin treballadors en actiu i que no estiguessin obligats a
presentar la declaració de l’IRPF.
g) Resguard de matrícula o certificat de la secretaria del centre escolar que acrediti els
estudis que es realitzaran el curs 2013-2014.
h) Escrit del centre escolar on consti la relació i/o el cost del material escolar que
necessita l’alumne/a per al curs 2013-2014.
7.2.2. Documentació complementària per a la valoració:
a) Carnet de família nombrosa i/o família monoparental.
b) En cas que no es percebi la pensió de manutenció, denúncia recent o sentència
judicial.
c) Certificació acreditativa de la condició de persona disminuïda d’algun dels membres
de la unitat familiar, si és el cas.
d) En cas de violència masclista o familiar, denúncia recent o sentència judicial.
e) Darrer rebut satisfet de lloguer o hipoteca.
f) Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els períodes d'inscripció i de
recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben, en el cas dels
membres de la unitat convivencial que estiguin a l’atur.
g) Certificat de pensió, en el cas dels membres de la unitat convivencial que siguin
pensionistes.
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h) Certificat emès per l’entitat corresponent en el cas de percebre prestacions
assistencials.
7.3 L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar els informes pertinents a l’EBASP del
municipi o qualsevol altra documentació que consideri necessària.
7.4 No s’admetran com a vàlides les fotocòpies que no s’hagin acompanyat dels
documents originals en el moment de presentar la sol·licitud al registre de les oficines
municipals.
7.5 En cas de sol·licituds incompletes o incorrectes, l’Ajuntament concedirà un termini
de 10 dies al sol·licitant per rectificar o esmenar-les. Si acabat el termini no s’ha
produït la rectificació o esmena, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la seva
sol·licitud.
7.6 Si un mateix sol·licitant demana ajut per a més d’una persona beneficiària, només
caldrà tramitar una única sol·licitud.
Article 8. Tramitació
8.1. Les sol·licituds presentades fora de termini no seran acceptades en el registre
d’entrada de l’ajuntament.
8.2. Les sol·licituds seran valorades dins dels 15 dies posteriors a l’acabament de la
presentació de sol·licituds o quan s’esgotés l’últim termini concedit per rectificar o
esmenar la documentació presentada. A tots els efectes, el mes d’agost es
considerarà inhàbil.
8.3. Acabat el període de valoració, en la Junta de Govern Local que es convoqui
immediatament després del període de valoració, les regidories d’Ensenyament i
d’Acció Social faran una proposta, que serà sotmesa a l’aprovació de la mateixa Junta.
8.4. La resolució adoptada es comunicarà individualment als sol·licitants.
8.5. L’Ajuntament comunicarà a la direcció i/o el claustre de l’escola la resolució sobre
la concessió d’ajuts per a material escolar, així com a altres administracions.
8.6. L’acord de concessió d’aquest ajuts es donarà a conèixer públicament a la pàgina
web de la Corporació mitjançant la publicació de l’acta de la Junta de Govern Local en
què s’aprovi.
Article 9. Criteris de valoració i ponderació
La concessió dels ajuts per a l’adquisició del material escolar s’efectuarà en funció dels
ingressos familiars nets acreditats i de la puntuació que s’obtingui d’acord amb els
criteris econòmics i socials que s’indiquen a continuació:
a) Dades familiars:
-Nombre de fills/es:
Nombre de fills
1
2
3 o més

Punts
0
1
2

-Família monoparental: 1 punt
-En cas de no percebre la pensió de manutenció: 1 punt
-Violència masclista o familiar: 1 punt
-Per cada membre de la unitat convivencial amb disminució: 1 punt
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b) Dades econòmiques familiars:
-Ingressos mensuals nets inferiors a l’escalatge establert en l’Article 5.1.c): 1 punt
-Import mensual del lloguer o la hipoteca superior al 30% de la renda mensual per
càpita: 1 punt
c) Situació laboral:
Situació laboral
Treball fix
Treball per compte propi
Pensionista o jubilat
Treball eventual
Atur cobrant subsidi
Atur en tràmit
Pensionista en tràmit
Prestacions assistencials
Atur sense subsidi

Punts
0
0
1
1
1
2
2
3
4

Article 10. Quantia individualitzada dels ajuts o criteris per a la seva
determinació
En cada convocatòria es fixarà la quantia individualitzada dels ajuts o els criteris per a
la seva determinació.
En el cas que entre totes les peticions admeses se superi la quantitat de la partida
pressupostària prevista, es prorratejaran linealment a la baixa tots els ajuts sol·licitats,
fins a arribar a la quantitat consignada.
Article 11. Justificació dels ajuts
El proveïdor o l’entitat que gestioni l’adquisició de material escolar, sigui la direcció del
centre, sigui l’AMPA, hauran de presentar a l’Ajuntament el rebut corresponent i el
justificant de l’adquisició de material escolar amb el nom de la persona beneficiària en
el termini de 15 dies posteriors a la data de la notificació de l’acord de concessió de
l’ajut.
Article 12. Pagament dels ajuts
L’import dels ajuts s’abonarà directament als proveïdors que es determini o a l’entitat
que gestioni l’adquisició de material escolar, sigui la direcció del centre, sigui l’AMPA.
Article 13. Compatibilitat amb altres subvencions
Els ajuts per a l’adquisició de material escolar que atorgui l’Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí són compatibles amb altres ajuts que pel mateix concepte la
persona beneficiària pugui rebre d’altres administracions, però en cap cas la totalitat
dels ajuts rebuts pot superar el cost real del material escolar adquirit.
És per això que s’informarà altres administracions de l’import concedit per l’Ajuntament
per aquest concepte a la persona beneficiària.
Si la persona beneficiària hagués rebut en total pel mateix concepte un import superior
al cost real del material escolar adquirit, el sol·licitant haurà de retornar la diferència a
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
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Article 14. Règim jurídic
En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova s’aprova del Reglament de la Llei general de subvencions i la resta de
normativa concordant.
Article 15. Vigència
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓ, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, PER AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS
ESCOLAR 2013-2014.
1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a
l’adquisició de material escolar als alumnes empadronats a Sant Julià del Llor i
Bonmatí matriculats a l’escola pública del municipi que es trobin en una situació
familiar especial amb necessitats socials i/o econòmiques.
S’entendrà per material escolar tot aquell que sigui imprescindible per al
desenvolupament normal de l’activitat lectiva de l’alumne/a i que vingui determinat
abans de l’inici del curs per la direcció i/o el claustre de l’escola.
2. Destinataris
Seran beneficiaris els alumnes empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí
matriculats a l’escola pública del municipi que es trobin en una situació familiar
especial amb necessitats socials i/o econòmiques.
Els sol·licitants dels ajuts de material escolar seran els pares, les mares o els tutors
legals de les persones beneficiàries.
3. Bases dels ajuts
La publicació de les bases específiques reguladores es publicaran al Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
4. Crèdit pressupostari
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 1.000 €. Els ajuts seran a
càrrec de la partida pressupostària “Beques llibres i material escolar” 4 321 48000 del
Pressupost 2013 de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
5. Quantia individualitzada de l’ajut
L’import màxim de l’ajut per alumne serà de 100 €.
6. Termini i presentació de sol·licituds
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Per al curs escolar 2013-2014, el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de
material escolar serà del 25 de juny al 12 de juliol del 2013.
Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament dins del termini
establert en la present convocatòria o bé per qualsevol dels mitjans que preveu l'article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
7. Resolució i notificació
En la primera Junta de Govern Local que es convoqui immediatament després d’haver
finalitzat el termini de la valoració de les sol·licituds, les regidories d’Ensenyament i
d’Acció Social sotmetran una proposta a l’aprovació de la Junta de Govern Local, que
serà qui aprovarà la concessió definitiva dels ajuts.
La resolució adoptada es comunicarà individualment als sol·licitants en el termini
màxim de 15 dies comptats a partir de la data d’aprovació.
L’Ajuntament comunicarà la resolució al proveïdor o a l’entitat que gestioni l’adquisició
de material escolar, sigui la direcció del centre, sigui l’AMPA, perquè es dugui a terme
l’adquisició acordada del material escolar.
Així mateix, l’Ajuntament comunicarà a la direcció i/o el claustre de l’escola la resolució
sobre la concessió d’ajuts per a material escolar, així com a altres administracions.
8. Termini justificació
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts en aquesta convocatòria
finalitzarà 15 dies després de la notificació de l’acord de concessió de l’ajut.
9. Publicitat
L’acord de concessió de l’ajut es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament
mitjançant l’acta de la Junta de Govern Local en què s’aprovi.
10. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el president de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, en el termini d’un mes comptat des
del dia següent al de la seva notificació.

10. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR L’AUTORITZACIÓ PER A LA
TRANSMISIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST A TRAVÉS DE L’OFICINA VIRTUAL DE COORDINACIÓ
FINANCERA AMB LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA
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“L’Apartat 4 de la Resolució de data 14 de setembre de 2009 (BOE núm. 235, de
29/09/2009), de la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten mesures pel desenvolupament de
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les Entitats Locals, disposa que mitjançant acord del Ple de la seva
Corporació, l’Entitat Local responsable de l’entrega de la còpia del pressupost general i
de la seva liquidació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals podrà autoritzar a un representant de la
Diputació provincial per tal que realitzi la transmissió en el seu nom d’aquella
informació a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats
Locals, firmant electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal.
L’autorització anterior haurà de ser publicada al Butlletí Oficial de la Província.
Atès que la Diputació de Girona per mitjà de la Pla d’Assistència Comptable de la
Xarxa Local de Municipis presta aquesta assistència i aquest Ajuntament forma part
del citat Pla d’Assistència Comptable des de 2007.
EL Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Autoritzar a les persones que es relacionen la transmissió de la còpia del
Pressupost General municipal i de la seva liquidació a la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, a través
de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, firmant
electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal.
Persones a les que s’autoritza la representació:

CÀRREC

Director del Servei d’Assistència i Formació
(SAF) de XALOC

NOM

xxxxxxxx

Aquesta autorització respon al compromís de XALOC a realitzar la tramesa de les
dades facilitades per l’Entitat Local, però en cap cas es responsabilitza del contingut
de les mateixes.
2n. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals als efectes establerts a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos
de les Entitats Locals, i a XALOC.
3r. Publicar el present acord i autorització al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
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11è. DEIXAR SENSE EFECTE ACORD DEL PLE DE 9 DE JUNY DE 2012 PEL
QUAL ES VA APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA
ANOMENAT “CONDICIONAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA: TANCAMENT
DE LA PISTA POLIESPORTIVA”
“En data 28 d’abril de 2011 es va aprovar inicialment el projecte “Condicionament de la
pista poliesportiva: tancament pista poliesportiva 1a fase” redactat pels arquitectes
xxxxx, amb un pressupost de 159.112,91 € (IVA inclòs), el qual va ser sotmès a la
ratificació del Ple.
Amb l’entrada d’un nou equip de govern a l’Ajuntament no es va dur a terme la
tramitació de l’anterior projecte i es va redactar un nou projecte en el qual introduïa
diverses modificacions amb un pressupost de 215.049,73 € (IVA inclòs) aprovat
inicialment pel Ple del dia 9 de juny de 2012, el qual va ser informat desfavorablement
per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
Per aquest motiu ha estat necessari redactar un nou projecte adaptat als requeriments
de la Regió d’Emergències de Girona de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments i a la resta de requeriments que el Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya va efectuar.
D’acord amb aquestes consideracions, el Pel aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1r. Deixar sense efecte l’acord del Ple del dia 9 de juny de 2012 sobre l’aprovació
inicial del projecte d’obra ordinària “Condicionament de la pista poliesportiva:
Tancament de la pista poliesportiva”, redactat pels arquitectes senyor xxxxxxx, amb un
pressupost de 215.049,73 € (IVA vigent inclòs).
2n. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en tauler
d’edictes de l’Ajuntament”.

12è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRA
ORDINÀRIA “CONDICIONAMENT DE LA PISTA POLIESPORITVA: TANCAMENT ”.
“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. xxxxx,
amb un pressupost de 289.337,62 € (IVA vigent inclòs).
Vist que aquesta obra es troba inclosa dins el PUOIS 2012 .
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Vist el que disposa l’ 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. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària anomenat “Condicionament de la
pista poliesportiva: Tancament”, redactat pels arquitectes senyor xxxxxxx, amb un
pressupost de 289.337,62 € (IVA vigent inclòs).
2n. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al DOGC, BOP i al
tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a
la secretaria d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.
3r. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Governació.”

13è. DICTAMEN DELEGAR A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL LA
LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “CONDICIONAMENT DE LA PISTA
POLIESPORTIVA: TANCAMENT”.
“Amb la finalitat d’agilitzar la tramitació en la licitació de l’obra “Condicionament de la
pista poliesportiva: tancament” atès el proper Ple ordinari no serà fins el mes de juny i
és té la intenció d’iniciar la seva execució al més aviat possible, el Ple aprova aprova,
per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Delegar a la Junta de Govern Local la competència en la licitació i adjudicació de
l’obra “Condicionament de la pista poliesportiva: tancament”.
2n. Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent al de l’adopció del
present acord, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i
tindran caràcter indefinit, sense perjudici així mateix de la potestat d’avocació pel Ple”.

14è. DICTAMEN PROPOSANT DELEGAR A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN MUR D’ESCULLERA
AL CAMÍ VELL D’AMER”.
“Amb la finalitat d’agilitzar la tramitació en la licitació de l’obra “Construcció del mur
d’escullera al camí vell d’Amer” atès el proper Ple ordinari no serà fins el mes de juny i
és té la intenció d’iniciar la seva execució al més aviat possible, el Ple aprova, per
unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
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1r. Delegar a la Junta de Govern Local la competència en la licitació i adjudicació de
l’obra “Construcció d’un mur d’escullera al camí vell d’Amer”.
2n. Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent al de l’adopció del
present acord, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i
tindran caràcter indefinit, sense perjudici així mateix de la potestat d’avocació pel Ple”.

15è. DICTAMENT PROPOSANT CREAR EL SERVEI PÚBLIC DE RÀDIO
MUNCIPAL, APROVAR INICIALMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICAVA DE CREACIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC, EL SEU PROJECTE D’ESTABLIMENT I EL REGLAMENT
QUE N’ESTABLEIX EL RÈGIM JURÍDIC DE LA PRESTACIÓ.
“La ràdio pública constitueix un factor clau en el manteniment d’un espai de
comunicació en que hi hagi una distribució equilibrada i democràtica e les expressions
i les informacions que es generen en els sistemes polític, econòmic, social i cultural.
Cal entendre el servei públic de radiodifusió com una activitat de subministrament o
prestació de serveis que s’orienta a la creació de les condicions necessàries que
permetin la plena vigència de les llibertats d’expressió i comunicació i la plenitud del
funcionament democràtic del sistema i la satisfacció adequada i efectiva de tot un
seguit de drets i principis d’origen constitucional i estatutari, com ara el dret a
l’educació, i a l’accés a la cultura, l’impuls del coneixement i l’ús de la llegua catalana, i
a l’afavoriment de la cohesió i el pluralisme social.
La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya va
modificar el marc legal del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya i, pel que
fa al servei públic audiovisual d’àmbit local permet a aquests ens que, per mitjà del
reglament corresponent, defineixin, sobre la base dels principis bàsic d’aquesta llei, el
model concret d’organització i funcionament del servei.
El servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local consisteix en l’oferta,
mitjançant un sistema de distribució que no requereix l’ús de tecnologies d’accés
condicional, d’un conjunt de continguts audiovisuals i, si escau, d’acord amb el
contracte programa, de serveis addicionals de transmissió de dades orientats a la
satisfacció de les necessitats democràtiques, socials, educatives i culturals dels
ciutadans que integren una comunitat local, en qualitat de membres d’aquesta
comunitat.
D’una manera particular, cal garantir que aquest serveis transmeti una informació
veraç, objectiva i equilibrada, i les diverses expressions socials i culturals, i que tingui
una oferta d’entreteniment de qualitat i compleixi les missions de servei públic de
l’article 26.3 de la Llei 22/2005 en la seva adaptació als interessos de les respectives
comunitats locals.
Amb aquesta finalitat es crea Ràdio Sant Julià del Llor i Bonmatí, una emissora de
ràdio municipal que incidirà en la proximitat i la participació.
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Vist que s’ha elaborat la memòria justificativa corresponent, el projecte d'establiment i
el projecte de reglament del servei.
Atès que de la documentació esmentada es desprèn que és oportú i convenient
l'establiment del servei i de la seva prestació en règim de gestió directa, per exigència
de l'interès general.
Vist el que disposen els articles 247 i següents de la Llei municipal i de règim local,
159 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1r. Crear el servei públic de ràdio local al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
2n. Aprovar inicialment la memòria justificava de creació del servei públic de ràdio local
municipal, el seu projecte d’establiment i el reglament que estableix el règim jurídic de
la prestació.
3r. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils aquest acord i
l’expedient instruint amb el documents a que es refereix el punt anterior, mitjançant
anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.
4t. Donar audiència durant el mateix termini d'informació pública als interessats.
5è. Transcorregut el termini d’informació pública el Ple de la corporació, amb la
resolució prèvia dels suggeriments formulats, acordarà la creació del servei,
n’aprovarà el projecte d’establiment i el reglament que el regula i preveurà els efectes
econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost.”

16è. DICTAMEN PROPOSANT APROVACIÓ INICIALMENT DIVERSOS PLANS DE
PROTECCIÓ CIVIL
“Vist que han estat redactats els diversos Plans de Protecció Civil de Sant Julià del
Llor i Bonmatí ja que els actuals no es trobaven actualitzats ni revisats.
Vist el que disposa l’article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, el Ple aprova per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar inicialment els següents Plans de Protecció Civil que tot seguit es
relacionen:
-

Manual d’actuació bàsic
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-

Document bàsic
Manual d’actuació per a emergències sísmiques
Manual d’actuació per a inundacions
Manual d’actuació per a incendis forestals
Manual d’actuació per a nevades
Annexos generals
Programa d’implantació i manteniment del Pla municipal

2n. Sotmetre a informació pública els esmentats plans per un termini de 20 dies, a
comptar del dia següent a la seva publicació al BOP, per tal que puguin ser examinats
i poder formular les al·legacions que es considerin pertinents.
3r. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva i els diversos plans de protecció civil seran tramesos a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació”.

17e. ASSUMPTES URGENTS
17.1. MOCIÓ DEMANANT QUE ES COMPLEIXI EL “COMPROMÍS PEL TER” PEL
QUAL S’HA DE RETORNAR CABAL AL TER I TRANSVASAR-NE CAP A ALTRES
CONQUES UN MÀXIM DE 115 HM3 (4 M3/S) EL 2015.
“Atès que des de principis del segle XX ja es preveia que caldria aigua d’altres
conques per abastir l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Que el 1957 l’Excm. Alcalde de Barcelona, Josep M. de Porcioles, va encarregar la
redacció del “Plan Cataluña”, un projecte no oficial per fer arribar a Barcelona aigües
del Ter, del Segre i de l’Ebre, i que a conseqüència d’aquest es va acabar fent
únicament el transvasament del Ter cap a Barcelona. I, ja en l’època que es van
construir els pantans, els tècnics van preveure que a finals del segle XX només amb el
transvasament del Ter cap a l’Àrea Metropolitana no hi hauria prou aigua per abastir
aquesta àrea tan poblada.
Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa fins fa poc pública, i recentment
privatitzada, que fou creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 1990 amb
la finalitat d’abastir d’aigua en alta més de 100 municipis de les comarques de la
Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix
Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i l’Anoia, i garanteix el servei d’aigua a
pràcticament 5 milions de catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi
desenvolupen. Prop del 70% de l’aigua que es consumeix a l’àrea esmentada
anteriorment i que gestiona ATLL prové del Ter.
Atès que en els anys 50 del segle passat, quan es van construir els pantans, pel Ter hi
circulava un cabal mitjà de 20 m3/segon, i tot i que el transvasament previst de 8
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m3/segon era un percentatge gran del cabal del Ter (el 40%), per molts, sobretot per la
gent interessada en la construcció dels pantans, es va vestir més com una solució a
les grans avingudes i inundacions històriques que patia el Baix Ter, que com un gran
transvasament. Tot i això, hi va haver força crítiques i desconfiança de la societat
gironina per aquest transvasament cap a Barcelona. I d’aquesta desconfiança ve que
es construïssin les estacions d’aforament per controlar el cabal del riu Ter.
Atès que el cabal mitjà del riu Ter de 60 anys ençà ha baixat de 20 m3/segon a 12 m3/s
als nostres dies, a causa del descens de pluviometria, i que independentment
d’aquesta dada es continuen transvasant 8 m3/segon com a mínim, i això comporta
que la proporció sigui de quasi el 70% del cabal del riu que marxa cap a una altra
conca, i que en ocasions de sequera aquest percentatge ha estat superat.
Atès que les necessitats de l’Àrea Metropolitana es mouen al voltant dels 15 m3/s i que
des de fa 50 anys l’aportació de cabal cap a Barcelona pràcticament només s’ha
millorat amb la construcció, l’any 2009, de la dessaladora del Prat de Llobregat, la més
gran d’Europa, que podria subministrar 2 m3/s però que només funciona al 10% de la
seva capacitat per l’alt cost energètic per fer-la funcionar.
Atès que malgrat que l’ACA continuarà sent el regulador del servei d’explotació dels
recursos hídrics del Ter, la privatització del servei en alta d’ATLL farà que per
l’empresa concessionària el compte de resultats sigui clau. Es coneix que la qualitat de
l’aigua del Ter és alta i que el preu de potabilitzar-la és baix si el comparem amb el
preu de l’aigua del Llobregat (tres cops més cara) o la de dessaladora (entre 5 i 6 cops
més cara), i això probablement causarà que el compromís de reducció progressiva de
les aportacions del Ter a ATLL resulti contrària als interessos de l’empresa
concessionària.
Atès que sovint s’incompleix l’encara vigent Llei del Ter 15/1959, que estableix que del
cabal del Ter 1 m3/s ha de ser per proveir Girona, Salt, Sarrià de Ter i la Costa Brava
centre. També estableix que el riu ha de portar sempre 3 m3/s al seu pas per Girona, i
que 150 hm3/any han de ser per als regants del Baix Ter. Aquesta Llei diu que, si es
garanteixen aquests tres punts, es poden transvasar fins a un màxim de 8 m3/s a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Atès que la Llei del Ter abans esmentada no només s’incompleix sinó que s’ha invertit
la prioritat, fent que independentment de si hi ha pluges o estem en període de
sequera, sempre es transvasin els 8 m3/s fora de conca. Afegit a això, durant la
sequera que va afectar el nostre país la tardor del 2007 i el començament del 2008 va
entrar en vigor el Decret de sequera que prioritzava primer l’aigua d’ús de boca, segon
per a ús industrial i tercer per a usos agrícoles. Això vol dir que en períodes de
sequera (i en la zona mediterrània són ben habituals), no només no es garanteix el
cabal necessari al riu, sinó que no es garanteix la supervivència ambiental i econòmica
de tota la zona del Baix Ter.
Atès que massa sovint l’aportació del riu Ter al sistema gestionat per ATLL implica que
el cabal circulant estigui situat per sota dels cabals previstos al “Pla Sectorial de cabal
de manteniment de les conques internes de Catalunya”, aprovat pel Parlament de
Catalunya l’any 2006, que s’entén com una restricció als usos i les detraccions d’aigua
del medi, i estableix els cabals considerats necessaris per assolir el bon estat dels
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sistemes fluvials i permetre el manteniment de les comunitats pròpies de cada tram
fluvial, la diversitat d’hàbitats i la bona estructura geomòrfica de les ribes.
Atès que en la passada legislatura el Govern de la Generalitat va establir un full de
ruta, anomenat “Compromís pel Ter”, per reduir progressivament l’aportació del riu Ter
al sistema gestionat per ATLL a fi de poder recuperar el cabal mínim del riu, passant
d’un transvasament de 229,42 hm3 a 115 hm3 (4 m3/s) l’any 2015. I a dos anys del
2015, el Govern encara no ha efectuat les accions previstes en aquest “Compromís del
Ter”.
Atès que presumiblement no es complirà la Directiva 2000/60/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000 per la qual s’estableix un marc
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, que es pot resumir com
l’assoliment d’un bon estat de les masses d’aigua per al 2015.
Atès que aquestes normes o compromisos no es compleixen o previsiblement no es
compliran en els seus terminis, el Ter en la seva part baixa es veu afectat, a causa
d’un cabal insuficient i d’un transvasament desproporcionat, amb la pèrdua de la
diversitat animal, amb l’eutrofització de les aigües i la pèrdua de qualitat dels boscos
de ribera, amb la insuficient recàrrega dels aqüífers que provoca la baixada de les
aigües de pou, la necessitat d’anar-la a buscar a més profunditat, i en les zones més
properes a la costa, la salinització i per tant la pèrdua d’aquests aqüífers, amb la
baixada del nivell freàtic que provoca pèrdues a diferents cultius, l’increment de
plagues molestes per a la població com ara la mosca negra, que requereix
tractaments cada any, i la invasió de plantes exòtiques, com ara l’azolla, una falguera
aquàtica pròpia de les aigües poc profundes dels arrossars de l’est asiàtic i que ha
trobat un hàbitat idoni en les aigües estancades del Baix Ter. A aquests arguments i
afectacions, cal afegir-hi la cada cop més gran inquietud i el malestar de la població
del Baix Ter, que és conscient que totes les normatives referents al Ter s’incompleixen
sistemàticament, i que l’angoixa saber que en la propera sequera es prioritzaran els
interessos de la metròpoli per sobre dels interessos legítims del riu i la seva conca.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
Primer. Demanem que es compleixi el “Compromís pel Ter”, que es comprometia a
retornar cabal al Ter i transvasar-ne cap a altres conques un màxim de 115 hm3 (4
m3/s) el 2015.
Segon. Demanem el compliment dels cabals que preveu el Pla de gestió de l’aigua de
Catalunya i de la Llei del Ter de 1959, una Llei que després de més de 50 anys
continua vigent i que es va fer per protegir el Ter, la seva conca i la seva gent per
sobre de les necessitats externes, bàsicament de la gran metròpoli catalana. En
aquest sentit, afegir la necessitat de mantenir operatives totes les estacions
d’aforament del Ter per validar si es compleixen els cabals legals permanentment.
Convidem tots els grups representats al Parlament de Catalunya que treballin per
modificar aquesta Llei per adaptar-la a les necessitats actuals de la conca, però
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sempre tenint cura que es mantingui l’esperit d’aquesta Llei, que és protegir i garantir
les necessitats reals de la conca del Ter.
Tercer. Volem traslladar la inquietud dels ciutadans del Ter i sobretot del Baix Ter per
la desprotecció i indefensió que aquesta zona pateix i patirà molt més tant a nivell
ambiental com econòmic i social si es reprodueix un altre període de sequera com el
que vam patir lleugerament entre la tardor del 2007 i la primavera del 2008. La gent del
Ter no s’oposa al transvasament, però sí a un transvasament desmesurat que es pot
considerar un espoli i un greuge injust i mai compensat.
Quart. Volem fer notar la feblesa de tot el sistema de subministrament hídric de bona
part de Catalunya que depèn bàsicament d’una conca i d’un riu molt petits a la regió
mediterrània, amb el que això representa. No volem pensar en les pèrdues que
causaria una sequera de llarga durada no solament al Baix Ter, sinó a tota l’àrea més
poblada de Catalunya. I és per aquesta raó que demanem al Govern de la Generalitat i
a totes les forces del Parlament de Catalunya que intentin posar les bases i arribar a
un gran Pacte de l’aigua a nivell nacional per aconseguir que en un futur proper
s’aconsegueixi consensuar entre tots un projecte comú, amb un full de ruta concret
d’actuacions, per garantir el subministrament d’aigua de tot el territori català, fins i tot
en períodes de greus sequeres. Cal un projecte clar i de futur, i que independentment
de la força que governi es vagi executant fins a arribar a finalitzar-lo.
A Catalunya hi ha prou rius, prou aigua i hi hauria d’haver prou voluntat per arribar a
aconseguir aquest Pacte de l’aigua.
Cinquè. Traslladar aquesta moció al Consorci Alba-Ter, al Departament de Territori i
Sostenibilitat i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”

18è. MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENT I DEL GRUP DE CIU SOBRE PROPOSTA
DE DECLARACIÓ DE L’AMI A L’ASSEMBLEA DE 15 DE FEBRER ELS MUNICIPIS
CATALANS COMPROMESOS AMB LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA
“Els municipis de Catalunya, i els seus ajuntaments com a representants de la
voluntat popular, han esdevingut un motor tractor de canvi en moments històrics pel
país, només cal recordar que l’adveniment de la República, i conseqüentment els
canvis socials que s’esdevingueren posteriorment, va ser fruit d’unes eleccions
municipals.
La base dels canvis socials i polítics en el nostre país han tingut sempre una clara
vocació local, els ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania han
tingut la capacitat de copsar i ser transmissors de la voluntat popular a través dels
seus acords plenaris, no en va, són autèntics governs locals, que serveixen per, més
enllà de gestionar serveis, esdevenir també altaveu de les preocupacions i anhels de
la ciutadania que representen.

36

En un marc d’auge de les reivindicacions nacionals va néixer ara fa dos anys
l’Associació de Municipis per la Independència, amb la voluntat de posar una vegada
més els municipis al capdavant de les demandes populars de la societat civil.
Aquestes demandes que representava l’AMI també van tenir traducció electoral en les
passades eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2012, d’on va sorgir
un Parlament que, en el terreny nacional, ha fixat com a horitzó la celebració d’una
consulta sobre la independència del país.
A aquest importantíssim canvi polític el Govern espanyol ha reaccionat de manera
airada, sense atendre als mínims principis democràtics, i en comptes d’avaluar la
demanda democràtica del poble català ha volgut imposar la seva llei basada en una
Constitució obsoleta que no s’adiu gens amb el sentir majoritari dels catalans i
catalanes.
L’anunci del Govern espanyol de recórrer la Declaració de Sobirania aprovada pel Ple
del Parlament el 23 de gener d’aquest any, ha vingut precedida per diverses accions
judicials iniciades per la Delegada del Govern espanyol a Catalunya, la senyora Llanos
de Luna, contra els ajuntaments catalans, impugnant acords de ple, respectuosos amb
la legalitat que simplement expressaven el sentit majoritari d’aquella població. Aquesta
pràctica és inadmissible perquè atempta contra les mínimes normes democràtiques
com la llibertat d’expressió de qualsevol òrgan polític i obliga a més a un dispendi de
les ja migrades arques municipals
Davant de tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
Primer.- Donar suport a la Declaració de Sobirania aprovada pel Ple del Parlament de
Catalunya en data 23 de gener d’enguany, i manifestar que l’AMI vol participar de
manera activa en tots aquells òrgans de participació que es constitueixin per a fer
efectiu el dret a decidir i poder celebrar la consulta. Així mateix l’AMI vetllarà perquè la
voluntat del poble de Catalunya, expressada a través de les urnes i a través dels
acords de ple municipals, sigui duta a terme pel Parlament i pel Govern de Catalunya.
Segon.- Manifestar el rebuig a l’actitud adoptada pel Govern espanyol, a través de la
seva Delegada a Catalunya, utilitzant la coerció com a mecanisme per a impedir la
lliure expressió del plenaris municipals - ja sigui organitzant trens cap a la manifestació
de la diada, decretant els municipis com a territori lliure, iniciant processos de sobirania
fiscal, o fent onejar només la bandera catalana a les façanes dels ajuntaments
(adherint-se a la campanya “un poble, un país, una bandera) . En qualsevol societat
civilitzada el diàleg és la base per a la resolució de les desavinences polítiques i les
urnes la millor manera de dirimir quin és el sentit majoritari d’un poble. Qualsevol acció
duta a terme pel Govern espanyol que no passi per aquestes vies és evident que és un
intent de voler sotmetre’ns i d’una agressió contra les institucions catalanes, en aquest
cas els ajuntaments.
Tercer.- Davant d’aquests atacs de l’estat espanyol contra el municipalisme català
demanem l’emparament de la Generalitat de Catalunya, de les institucions europees i
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del conjunt de la comunitat internacional en defensa de la legitimitat democràtica en la
presa de decisions polítiques de les institucions locals.
Quart.- Oferir el suport, moral i legal, a qualsevol alcalde, regidor o consistori que es
vegi encausat en un futur per defensar els acords del seu ple municipal.”

19è. MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENT I DEL GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL LOCAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
“Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer
d’enguany, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va
anunciar les principals característiques de la reforma de l’administració local que el
govern de l’Estat pretén impulsar properament.
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures,
pendents de veure’s concretades i articulades en un futur projecte de llei, que
indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i uniformador. El govern espanyol
pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les competències exclusives
que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, tal i com s’estableix a
l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és inadmissible. No acceptem un nou
atac a l’autonomia catalana i municipal encobert amb arguments econòmics i
d’eficiència financera.
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és
inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació
dels serveis que els ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a
la ciutadania de Catalunya. Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el
consens del món local i que respongui als models d’organització de l’administració del
segle XXI. Per això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de
Catalunya aprovi la Llei de Governs Locals.
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des
del propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Sant Julià
del Llor i Bonmatí d’aquesta necessitat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències
exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí a aquesta defensa.
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SEGON. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de
Diputats i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una
possible reforma del règim local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i
les competències exclusives en règim local que té assumides la Generalitat de
Catalunya.
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una
proposta de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament
de Catalunya en el termini de temps més curt possible.
QUART. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que
pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les
realitats diverses i plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del
Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els
partits amb representació a les cambres legislatives esmentades. “

20è. PRECS I PREGUNTES.
I, essent les 11.45 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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