ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 3
Data: 14 de juny de 2014
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
Sra. Gemma Domínguez Garangou
Sra. Remei Brescó Esteve
Sr. Xavier Ribas Surroca
Sr. Julià Gifre Serarols
Sra. Anna Maria Masachs Coll
Sr. Ivan Méndez Riera
Ha excusat la seva assistència la Sra. Èlia Borràs Farran
Secretària:
Imma Parramon i Burch
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l'existència de quòrum legal per a vàlida celebració del Ple,
l’Alcalde-President obre la sessió amb el següent ordre del dia:
1r. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 8
DE MARÇ DE 2014 I ACTA DEL PLE EXTRAORDINÀRI DEL DIA 25 D’ABRIL DE
2014 .
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, l’acta del Ple ordinari de dia 8 de
març 2014 una vegada corregit l’error material en el resultat de la votació en el punt 5
de l’ordre del dia, en què ha de dir 4 abstencions en els vots de CIU. Tots els membres
del Ple aproven per unanimitat aquesta correcció.
S’aprova per unanimitat dels membres presents al Ple, l’acta del Ple extraordinari de
dia 25 d’abril de 2014.
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2. PROPOSANT RATIFICAR I DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS
DICTATS PER L’ALCALDIA PRESIDENCIA.
a) Proposant ratificar el Decret 186/14 bis de 24 d’abril relatiu a sol.licitar una
subvenció al Departament de Benestar Social i Família per l’elaboració del
projecte Nucli Jove de Sant Julià del Llor i Bonmatí
“Vist que en data 31 de març de 2014 s’ha publicat al DOGC la Resolució
BSF/673/2014 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya pel qual s’obre la convocatòria per la concessió de subvencions als
projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren
en el marc del Pla Nacional de joventut dins l’exercici 2014.
Vist que s’està desenvolupant al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí el projecte
de Nucli Jove, que parteix de les necessitats municipals detectades i exposades en el
Pla Local de Joventut de Sant Julià del Llor i Bonmatí 2012-2015.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència
DISPOSA
1r. Sol·licitar una subvenció al Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, dins del Pla Nacional de Joventut 2014, per l’elaboració del
projecte Nucli Jove de Sant Julià del Llor i Bonmatí per import de 2.500 euros
2n. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família per tal que
tramiti la sol·licitud corresponent.
3r. Facultar al Sr. Marc Garcia Nadal, com Alcalde-President, o persona en qui delegui,
per la signatura de quants documents siguin necessaris per la tramitació de la present
sol·licitud.
4t. Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o
ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la Diputació
sobrepassi el seu cost total ”
Els membres presents al Ple ratifiquen, per unanimitat dels membres presents el
Decret 186/14.

b) Donar compte decret 137/2014, 20 de març, sobre l’aprovació del pla
pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017
Intervé el senyor Méndez per preguntar si amb l’obra del tancament del pavelló hi
haurà una variació molt grossa en aquest Pla.
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Li repon el senyor alcalde que, si es donés el cas, s’ haurà d’aprovar una modificació
de crèdit.
Seguidament es proposa donar compte al següent Decret:
“Vist que, en data 15 de març de 2014 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a
l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
Vist que de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla
pressupostari a mig termini per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el
pressupost liquidat de l’exercici 2013 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2014.
Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per
la seva realització.
Vist que, alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat
amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.
Atès que, l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial, estableix que les
Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual
s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic.
Atesos els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i
contindran, entre altres paràmetres:
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
Atès que l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans
del 15 de març els marcs pressupostaris.
Atès que la norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF,
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modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic, en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en
superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i
Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció de deute.
Atès que la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic, determina les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir,
la possibilitat d'invertir quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de
finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels
ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament inferior a
30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de
superàvit necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no
incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional.
Atès que a la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a
tenir en compte en relació a la distribució d'aquest superàvit.
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia
D ISPOSA
1r. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, d’acord amb el
següent detall:

Previsió

Previsió

Previsió

INGRESSOS

2015

2016

2017

Capítol 1

546.964,84

557.357,17

567.946,96

Capítol 2

5.085,00

5.181,62

5.280,07

Capítol 3

251.069,56

255.839,88

260.700,84

Capítol 4

211.712,87

212.811,41

191.987,83

Capítol 5

9.648,72

9.832,04

10.018,85

Ingressos corrents

1.024.480,99

1.041.022,12

1.035.934,55

Capítol 6

0,00

0,00

0,00

Capítol 7

0,00

0,00

135.885,22

Ingressos de capital

0,00

0,00

135.885,22

Total operacions no financeres

1.024.480,99

1.041.022,12

1.171.819,77

Capítol 8

0,00

0,00

0,00

Capítol 9

0,00

0,00

0,00

Ingressos financers

0,00

0,00

0,00

INGRESSOS TOTALS

1.024.480,99

1.041.022,12

1.171.819,77
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Previsió

Previsió

Previsió

DESPESES

2015

2016

2017

Capítol 1

373.143,39

380.233,12

387.457,55

Capítol 2

491.046,64

500.376,52

509.883,68

Capítol 3

19.122,33

18.159,69

17.221,82

Capítol 4

28.014,99

28.547,28

29.089,68

Despeses corrents

911.327,35

927.316,61

943.652,73

Capítol 6

38.319,90

38.045,91

174.132,50

Capítol 7

0,00

0,00

0,00

Despeses de capital

38.319,90

38.045,91

174.132,50

Total operacions no financeres

949.647,25

965.362,52

1.117.785,23

Capítol 8

0,00

0,00

0,00

Capítol 9 - Amort. Ordinària

74.833,74

75.659,60

54.034,54

Capítol 9 - Amort. LOEPSF

0,00

0,00

0,00

Despeses Financeres

74.833,74

75.659,60

54.034,54

DESPESES TOTALS

1.024.480,99

1.041.022,12

1.171.819,77

2n. Trametre el pla pressupostari a mig termini (període 2015-2017) al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
3r. Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri”.
Tots els membres del Ple es donen per assabentats del contingut d’aquest decret
137/14, de 20 de març.
3r. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIAINTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBLIGACIONS
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 1r TRIMESTRE DEL
2014.

Demana la paraula la senyora Masachs preguntant si puja molt el subministrament del
parc infantil i les papereres.
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L’alcalde respon que és una subvenció de la Diputació on ens van atorgar el 60% de
la despesa.
Seguidament es proposa donar compte del següent informe de morositat:

INFORME 1r TRIMESTRE 2014 SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I
LES OBLIGACIONS PENDENTS DE RECONEIXEMENT

MARC LEGAL
-

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei
15/2010, de 5 de juliol.
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.

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 el Text
refós de la Llei 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:
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“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que
se esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.
5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.”
2. L’article 5.4. de la Llei 15/2010 disposa:
4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior,
una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación
o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de
tramitación.
3. La nova redacció de l’article 216.4 del TRLCSP , introduïda per el número uno de
la disposición final sexta del R.D.-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho< plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de
intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación
del servicio.
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Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de
los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del
servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en
alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el
registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

FONAMENTS TÈCNICS
1. L’informe trimestral contempla la següent informació:
a) Pagaments realitzats en el trimestre
b) Interessos de demora pagats en el trimestre (si n’hi hagués)
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre
d) Factures o documents justificatius respecte de les quals, al final de cada
trimestres natural, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació.
INFORME MOROSITAT 1r TRIMESTRE 2014
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 216.4 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic és de 0,00 euros, els quals correspon a la quantitat de 0 factures.
Els membres presents al Ple es donen per assabentats de l’informe.

4t. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2
DEL PRESSUPOST 2014
Intervé el senyor Alcalde explicant que es tracta de les reparacions que s’han dut a
terme en el Centre Cívic i les seves despeses del subministrament elèctric durant el
temps que no hi hagut el concessionari. Seguidament es sotmet a votació el següent
dictamen:
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“Vist l'Informe Secretaria-Intervenció, inclòs a l'expedient, i de conformitat amb el que
disposa l'article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecten a les partides
que a continuació es detallaran.
Vista la insuficiència d’algunes partides del pressupost de l’exercici corrent, les quals
es preveu siguin insuficients per poder atendre majors despeses o crèdits
extraordinaris.
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 num. 02/14 en el pressupost
d'enguany, xifrat en les quantitats següents:
1. CRÈDITS EN AUGMENT
A) SUPLEMENTS de CRÈDITS

Partida
3.334.21200

Consign. Pres.
Concepte
actual
Reparació Manteniment I Conserv.
C.Cívic
1.500,00

Suplement
de crèdit

Consign.
definitiva

10.000,00

11.500,00

Total Suplement de Crèdit

10.000,00

B) CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Partida
3.334.62300

Consign. Pres.
Concepte
Actual
Maquinària, instal.lacions i altres
centre cívic
0,00

Crèdits
Extraordinaris

Consign.
definitiva

12.000,00

12.000,00

Total Crèdits Extraordinaris

12.000,00

Total Crèdits en Augment

22.000,00

2 FINANÇAMENT
A)BAIXA DESPESES

Partida
1.920.13000

Consign. Pres.
Actual
104.057,14

Concepte
Retribucions Personal Laboral
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Baixa
Despeses
-18.000,00

Consign.
definitiva
86.057,14

1.920.16000

Seguretat Social

82.555,23

Total Baixa Despeses

-4.000,00

78.555,23

-22.000,00

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.”

5è. DICTAMEN PROPOSANT FIXAR LES DUES FESTES LOCALS PER L’ANY
2015 EN EL MUNICIPI DE SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI.
“L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que els dues
festes locals seran fixades per Ordre del Consell de Treball, a proposta dels municipis
respectius.
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1r.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la determinació
de les dues festes locals per a l'any 2014 en el nostre municipi, els dies: 23 d’abril de
2015 i el 25 de maig de 2015.
2n.- Fer tramesa d'aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya i a les empreses del municipi pel seu coneixement i efectes oportuns.”

6a. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ I APROVACIÓ
PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
La Secretaria explica el motiu d’aquesta modificació de l’ordenança. Seguidament es
sotmet a votació el següent dictamen:

10

“Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix
text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als articles 12 i
15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Vistos l’informe de la secretària-interventora, el Ple aprova, per unanimitat dels
membres presents, el següent
ACORD
1r. Modificar la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favo
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, aprovada
el 03/11/2010 amb entrada en vigor a 1 de gener de 2011, en els termes següents:
1.

Article 2 titulat “Fet imposable”, quedant redactat de la manera següent:

“(...)
2.1(...)
2.2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que
per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar
antenes, instal·lacions o
xarxes que materialment ocupen el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals.(...)”
Article 3 titulat “Subjectes passius”, quedant redactat de la manera següent:
“(...)
3.1 (...)
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3.2.- Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de
subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix
l’apartat anterior, que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals
s’efectuïn els subministraments.(...)”
2n. Derogar els articles de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general,
aprovada el 03/11/2010 amb entrada en vigor a 1 de gener de 2011 següents:
L’article 5, titulat “Servei de telefonia mòbil – base imposable i quota tributària”
L’article 8, titulat “Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil”
El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 9, titulat “Règim de declaració i
d’ingrés.
Altres serveis.
La Disposició addicional primera titulada “Actualització dels paràmetres de
l'article 5”

3r. Aprovar l'Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general amb
els seus annexos ( model TA-1 i model TA-10) en els termes següents:
“TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL

Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es
regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del
veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei
de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular
de les xarxes.
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3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es
prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en
el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis
de subministraments d’interès general.

Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com
les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres
d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu
caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com
si, no essent titulars de les esmentades xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a
les mateixes.
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que
prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al
previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de
Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la
volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.

Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
-

Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

13

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del
valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a)

Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.

b)

Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c)

Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins
els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no
haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries
acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei general tributària.

Article 5è. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini
públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la
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facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades
en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la
xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats
que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa
com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de
l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats
extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:







Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa,
posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels
comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores
de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans
emprats en la prestació del subministrament o servei.
Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les
empreses subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no
constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no
s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per
aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es
trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la
generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:

a)
b)
c)
d)
e)

Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts
definits en l’apartat 3.
Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades
en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament,
per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les
esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
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7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en
aquest article.

Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les
regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres
que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el
cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments
següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat
aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la
prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen
durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període
voluntari impositiu comprendrà l’any natural.

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei
d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació
del trimestre corresponent així com la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o
l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant
el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons
detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de
distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars
de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la
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present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o
entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model
TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la
Llei general tributaria.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la
taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos
bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada
en aquesta ordenança.
Article 8è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de
les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran
al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat les seves facultats en la
Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí
regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals ho facin convenient.

Article 9è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins
els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article
191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat
article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu
a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
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3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera. – Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el ... i que ha quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1 de
gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.“

Annexos:

Annex 1
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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

Declaració - document d'ingrés
Declaración - documento de ingreso

Model TA-1
Modelo TA-1

Exercici:

Ejercicio:

Període:

Municipio

Período:

En cas d'alta o baixa, indicar la data: //

En caso de alta o baja, indicar la fecha

Alta

DADES DEL CONTRIBUENT

Baixa / Baja

/ DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Denominació Social / Denominación Social
Espai reservat per l'etiqueta identificativa

NIF

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal

AUTOLIQUIDACIÓ

/ AUTOLIQUIDACIÓN

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT
TIPO DE SUMINISTRO

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º

Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores

BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base
imposable per 1,5%)

CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por
1,5%)

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO
El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes
entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

La Caixa

DATA DE PRESENTACIÓ

Núm. de validació / Núm. de validación
NIF de validació / NIF de validación

Fecha de presentación

CPR: 9052378

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA

NIF:

Entitat emissora / Entidad emisora:

Mod.:

SUBJECTE PASSIU:

Justificant / Justificante:

Import / Importe:

CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:

SUJETO PASIVO:

DOMICILI FISCAL:
DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓ:

905231700080430200089265

POBLACIÓN:
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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS D’INTERÈS GENERAL
Resum Anual

Model TA-10

Exercici

Municipi

DADES DEL CONTRIBUENT
Denominació social

Espai reservat per l’etiqueta identificativa
NIF

Domicili Fiscal

RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ

Tipus de subministrament
Nombre de percepcions relacionades en la declaració
Import de les percepcions relacionades

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE
Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se

Telèfon

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens
delegat

Data:
Firma del declarant o representant:

Firmat:
Càrrec:
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Relació de perceptors

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Relació de perceptors

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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4t. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional,
així com el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el termini de trenta
(30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
5è. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria,
relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal i aprovació de l’Ordenança fiscal per a
l’exercici 2015 serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
6è. Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Catalunya en seu del recurs
contenciós administratiu núm. 479/2011 i 377/2011 interposat contra l'Ordenança
Fiscal que en aquest acte es modifica adaptant les seves disposicions als termes que
disposa el “Auto del Tribunal de Justícia Europeu” de 30 de gener de 2014.”

7è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ NÚM. 2
DE L’ “ORDENANÇA DEL SERVEI DELS CEMENTIRIS DE SANT JULIÀ DEL LLOR
I BONMATÍ”
Intervé el senyor Gifre per preguntar si afecta als nínxols d’altres municipis.
El Sr. Alcalde li respon que no.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“FONAMENTS DE FET
En data 25 de maig de 2007 el Ple va aprovar inicialment l’ “Ordenança dels serveis
dels cementiris de Sant Julià del Llor i Bonmatí” el qual, transcorregut el període
d’informació pública sense presentar-se cap al.legació, la seva aprovació inicial va
quedar elevada a definitiva.
En data 8 de setembre de 2012 el Ple va aprovar inicialment la modificació núm. 1
“Ordenança dels serveis dels cementiris de Sant Julià del Llor i Bonmatí” relativa als
criteris objectius d’adjudicació dels nínxols el qual, transcorregut el període
d’informació pública sense presentar-se cap al.legació, la seva aprovació inicial va
quedar elevada a definitiva.
Durant la vigència d’aquesta Ordenança s’ha observat que no existeix cap regulació
dins el text de l’Ordenança sobre la possibilitat de permutar nínxols.
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FONAMENTS DE DRET
Vist el que disposen els articles 49 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim
Local, 50.2.d) i 112.3.a) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
50.3 del RD 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i el Decret 179/95, de 13 de juny, sobre
Reglament d’Activitats, Obres i Serveis del Ens Locals de Catalunya, el Ple aprova, per
unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar inicialment la modificació núm. 2 de l’ “Ordenança del servei dels
cementiris de Sant Julià del Llor i Bonmatí” que suposa la creació d’un nou article, el
32 bis, relatiu a la permuta de nínxols i que quedaria redactat de la següent manera:

ARTICLE 32 BIS: PERMUTA DE NÍNXOLS
1. A voluntat del particular es pot produir una permuta del seu nínxol a canvi de
qualsevol nínxol recuperat i millorat que sigui de disponibilitat municipal.
2. La sol.licitud de permuta només es podrà efectuar per 2 motius:
-

Per proximitat amb un altre nínxol o sepultura del mateix titular
Per trasllat de les restes d’un dels dos cementiri municipal a l’altre

3. L’exhumació i reubicació de les restes anirà a càrrec del sol.licitant
2n. Sotmetre aquesta acord i el text de l’ordenança al tràmit d'informació pública per
un termini de 30 DIES, amb publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària i al tauler d'anuncis de l'ajuntament, als efectes d'examen de l'expedient i
presentació de les reclamacions i suggeriments que es creguin oportuns.
3r. Si no es presenta cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu, d’acord amb el que disposa l'article 65 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
4t. Aprovar el text refós de l’ “Ordenança del servei dels cementiris de Sant Julià del
Llor i Bonmatí, el qual incorporaria la redacció inicial i la modificació núm. 1 de dit
Reglament”.
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8è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ NÚM. 1
DEL “REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ”
Intervé el senyor Ribas per explicar que, amb aquesta modificació. S’ha volgut afegir
explícitament, que aquesta Ordenança també s’aplica a la pista de Sant Julià del Llor.
La senyora Brescó demana la paraula per assenyalar que també hi havia un buit pel
que fa al fet de la prohibició de fumar en aquestes instal.lacions esportives i s’ha volgut
adaptar a la normativa del tabac.
El senyor Gifre recorda que en un Ple va fer una observació de que a dins L’Esplai hi
havia hagut rètols de prohibició de fumar i que ja no hi són. Pregunta si s’han reposat.
El senyor alcalde li repon que no s’han reposat.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“FONAMENTS DE FET
En data 15 de setembre de 2005 el Ple va aprovar inicialment el “Reglament d’ús
de les instal.lacions esportives municipals de Sant Julià del Llor i Bonmatí” el qual,
transcorregut el període d’informació pública sense presentar-se cap al.legació, la
seva aprovació inicial va quedar elevada a definitiva.
Durant la vigència d’aquest Reglament s’ha vist la necessitat de modificat els
articles 2.b), 6.a) apartats primer i segon i l’article 11.h) per tal de poder millorar la
redacció que aquesta Ordenança pel que fa a que també s’aplica a les
instal.lacions de la pista esportiva de Sant Julià del Llor, per tal d’actualitzar la
nomenclatura referent al centre educatiu de Sant Julià del Llor i Bonmatí i per
adaptar-se a la normativa de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de
los productos del tabaco.
FONAMENTS DE DRET
Vist el que disposen els articles 49 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim
Local, 50.2.d) i 112.3.a) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
50.3 del RD 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i el Decret 179/95, de 13 de juny, sobre
Reglament d’Activitats, Obres i Serveis del Ens Locals de Catalunya, aquesta alcaldiapresidència proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1r. Aprovar inicialment la modificació núm. 1 del “Reglament ús de les instal.lacions
esportives municipals de Sant Julià del Llor i Bonmatí” que afecta a la redacció dels
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articles 2.b), 6.a) apartats primer i segon i l’article 11.h), els quals quedarien redactats
de la següent manera:
a) Redacció actual:
-

Article 2.b): En el moment de l’aprovació d’aquest Reglament tenen la
consideració d’instal·lacions esportives municipals (IEM) el camp de futbol, la
pista polisportiva, els vestidors del camp i el camp de futbol de terra, situats
totes elles al carrer Ipso Lauro, 1 del nucli de Bonmatí i també les instal·lacions
esportiva del Centre d’Ensenyament Infantil i Primari Sant Jordi. Pel que fa a
aquesta darrera, sense perjudici de la normativa escolar que li pugui ser
d’aplicació.

-

Article 6.a) apartats primer i segon:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, llevat de les
instal·lacions esportives del CEIP Sant Jordi, en relació amb la qual té sempre
la prioritat l’esmentat centre docent públic. L’ús preferent de l’Ajuntament serà,
especialment, per a desenvolupar-hi programes de promoció i/o iniciació
esportiva, i qualsevol altre activitat o competició organitzada o promoguda
enterament o en col·laboració amb alguna altre entitat pública o privada per
l’administració municipal .
Segon.- Els centres docents públics del municipi. Amb igualtat de condicions i
dins els períodes i l’ horari escolar tindran un dret d’ús preferent de les IEM
perquè imparteixin ensenyament d’educació física o activitats esportives als
seus alumnes. A aquests efectes els períodes i els horaris escolars seran els
que estableixi el calendari escolar oficial de cada centre i per a cada curs.
Aquest dret d’ús preferent serà permanent en relació amb les instal·lacions
esportives del CEIP Sant Jordi.

-

Article 11.h): Observar la prohibició de fumar en aquelles activitats per a les
quals s’estableixi aquesta condició.

b) Redacció modificada:
- Article 2.b): En el moment de l’aprovació d’aquest Reglament tenen la
consideració d’instal·lacions esportives municipals (IEM) el camp de futbol, la pista
poliesportiva, els vestidors del camp i el camp de futbol de terra, situats tots ells al
carrer Ipso Lauro, 1 del nucli de Bonmatí; la pista poliesportiva situada al
disseminat de Sant Julià, s/n (al costat de l’Esplai), i també les instal·lacions
esportives de l’Escola Sant Jordi. Pel que fa a aquesta darrera, sense perjudici de
la normativa escolar que li pugui ser d’aplicació.
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- Article 6.a) apartats primer i segon:
Primer. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, llevat de les instal·lacions
esportives de l’Escola Sant Jordi, en relació amb la qual té sempre la prioritat
l’esmentat centre docent públic. L’ús preferent de l’Ajuntament serà, especialment,
per desenvolupar-hi programes de promoció i/o iniciació esportiva, i qualsevol altra
activitat o competició organitzada o promoguda enterament o en col·laboració amb
alguna altra entitat pública o privada per l’administració municipal.
Segon. Els centres docents públics del municipi. En igualtat de condicions i dins el
període i l’horari escolars tindran dret d’ús preferent de les IEM perquè imparteixin
educació física o activitats esportives als seus alumnes. A aquests efectes, el
període i l’horari escolars seran els que estableixi el calendari escolar oficial de
cada centre i per a cada curs. Aquest dret d’ús preferent serà permanent en relació
amb les instal·lacions esportives de l’Escola Sant Jordi.
- Article 11.h): Observar la prohibició de fumar a tots els espais tancats que hi ha
dins les IEM.
2n. Sotmetre aquesta acord i el text de l’ordenança al tràmit d'informació pública per
un termini de 30 DIES, amb publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària i al tauler d'anuncis de l'ajuntament, als efectes d'examen de l'expedient i
presentació de les reclamacions i suggeriments que es creguin oportuns.
3r. Si no es presenta cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu, d’acord amb el que disposa l'article 65 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
4t. Aprovar el text refós del “Reglament d’ús de les instal.lacions esportives muniicpals
de Sant Julià del Llor i Bonmatí, el qual incorporaria la redacció inicial i la modificació
núm. 1 de dit Reglament”.

9è. DICTAMEN PROPOSANT RESOLDRE L’ESCRIT PRESENTAT PER LA
SENYORA M. ÀNGELS MORENO GAMELL EN RELACIÓ AMB L’ACORD DEL PLE
DE DATA 08/03/2014 PEL QUAL ES VA EXTINGIR EL CONTRACTE DE
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CENTRE CÍVIC DE BONMATÍ.
El senyor Gifre demana la paraula per dir que el seu grup, en aquest punt,
s’abstindran, ja que consideren que ambdues parts podrien haver fet més esforços per
poder haver arribat a una entesa.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
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“En data 8 de març de 2014 el Ple va acordar extingir el contracte d’explotació del bar
del Centre Cívic de Bonmatí a sol·licitud de XXXXXXX, es va aprovar la liquidació del
deute pendent per import de 13.779,07 € i es va requerir la interessada perquè fes
efectiu l’import del deute en un termini improrrogable de 15 dies.
En data 16 d’abril de 2014 la senyora XXXXXX va presentar un escrit a l’Ajuntament
en el qual comunicava que no estava d’acord amb la liquidació del deute de 13.779,07
aprovada pel Ple ja que: a) Quedava pendent de liquidar el 15% de les factures de la
llum encara no presentades a l’Ajuntament del 07/2013 a l’01/2014 i que aquest 15%
pujava a 822,05 €; b) No s’havia tingut en compte l’aportació econòmica que la
XXXXXX va fer de 1.900 € de la carpa exterior, així com la despesa dels fonaments de
la mateixa carpa i la base de formigó per import total de 1.250 € tal com es va quedar
amb la secretària; c) Durant els anys d’explotació del bar, havien intentat arribar a un
acord amb l’Ajuntament per rebaixar la despesa com són que l’Ajuntament col·laborés
amb més import en la despesa de la llum, ja que estava tot sobre dimensionat, que es
compartís entre l’Ajuntament i XXXXXXX la despesa en la taxa d’aigua, el telèfon, el
cànon, etc. Per aquest motiu es va veure obligada a renunciar a l’explotació del bar, ja
que estava provocant un notori desequilibri en la seva economia familiar. Finalment
manifesta la seva sorpresa en conèixer el contingut del nou plec de clàusules, ja que
observa quasi tots els punts abans citats han estat modificats. Per tot això sol·licita que
aquesta quantitat que es reclama es reconsideri i quedi condonada al·ludint a un
greuge comparatiu.
En data 8 de maig de 2014 l’alcalde va comunicar a la interessada que el contingut del
seu escrit seria tractat en la pròxima sessió del Ple del dia 14 de juny de 2014, per la
qual cosa seria a partir d’aquesta data que rebria la notificació de la resolució refent al
seu escrit.
Un cop estudiades les argumentacions formades per la interessada en el seu escrit de
16 d’abril de 2014 cal assenyalar:
1r. En relació amb la reclamació del 15% de les factures de llum del 07/13 a l’01/14:
a) El 15% de la factura de la llum del 07/13 ja es va liquidar i compensar amb el
deute contret amb l’Ajuntament, juntament amb el 15% de les factures de la
llum del 05/13 i 06/13, d’acord amb la instància presentada per l’adjudicatària
amb RE 1711/2013, de data 1 d’octubre del 2013.
b) Que a partir de l’octubre del 2013, l’adjudicatària no ha presentat cap més
factura de la llum per tal que l’Ajuntament procedís a liquidar el 15% de les
factures que li correspon.
2n. En relació amb l’al·lusió a la suposada entesa amb la secretària interventora de
l’Ajuntament:
a) No és competència ni del personal funcionari ni del personal laboral de
l’Ajuntament arribar a enteses amb els administrats, fora del que estigui
establert per llei.
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b) Ni en l’escrit de renúncia a l’explotació del servei de bar del Centre Cívic ni en
la trobada mantinguda entre l’adjudicatària i l’alcalde i la regidora d’Acció Social
el dia de l’entrega de dit escrit, no es va fer esment de l’aportació referida.
3r. En relació amb el desequilibri econòmic que s’addueix:
a) El contracte, d’acord amb l’article 215 del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, s’executa sota el principi de risc i ventura del contractista.
b) Cal recordar que en data 9 de març del 2011 l’Ajuntament va atorgar a la
interessada un últim i improrrogable termini fins el 30 de juny del 2011 per tal
que fes efectiu el deute que tenia amb l’Ajuntament i se l’advertia que, si arribat
aquest termini no es complien les obligacions econòmiques, l’Ajuntament
resoldria el contracte amb la interessada.
A la vista de l’escrit que va presentar la interessada en data 27 de juny de
2011, l’Ajuntament, en la mateixa data, fent ús de la clàusula 16 del plec de
clàusules del contracte, va requerir la interessada perquè demostrés el
desequilibri financer esmentat. La interessada va presentar en data 12 de juliol
del 2011 un balanç de situació econòmica. En vista que dit balanç no anava
acompanyat de cap justificant, es va requerir l’adjudicatària, en data 27 de juliol
del 2011, perquè presentés factures que justifiquessin els imports referits, així
com altra documentació relativa als imports relacionats en el balanç de situació
(rebut de l’assegurança, declaracions trimestrals a Hisenda, justificants dels
sous imputats...). Atès que acabat el termini concedit no es va aportar cap
documentació i, per tant, no es va acabar de demostrar el desequilibri financer,
no es va procedir a la compensació econòmica prevista en el contracte.
4t. En relació amb el greuge comparatiu a què es fa referència, cal dir que no existeix
cap greuge comparatiu, ja que cada vegada que s’extingeix un contracte cal tornar a
tramitar un nou expedient amb un nou plec de clàusules, el contingut del qual no ha de
ser en idèntiques condicions que el seu antecessor, com tampoc ho va ser el contingut
del plec de clàusules que va regir la licitació XXXXXX en relació amb el contingut del
plec de la persona que la va precedir. No existeix cap prescripció legal a l’article 115
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, que obligui que els diversos plecs que es
dictin durant el temps pel mateix objecte contractual hagin de tenir el mateix contingut.
Les circumstàncies en què es pot trobar l’Ajuntament en cada moment poden ser
canviants.
En cap cas, però, es vol deixar de reconèixer l’esforç humà i econòmic invertits per
l’adjudicatària.
Per tot l’exposat, el Ple aprova, amb 3 abstencions del Grup CIU i 5 vots a favor del
Grup Independent, el següent
ACORD
1r. Denegar a XXXXX la seva sol·licitud de condonació del deute de 13.779,07 € en
què ha incorregut durant la seva explotació del bar del Centre Cívic i que es troba
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detallat en tots els seus conceptes en l’acord del Ple de data 8 de març de 2014, pel
motius que s’acaben d’exposar en els apartats anteriors a aquest acord.
2n. Requerir XXXXX per tal que faci efectiu l’import de 13.779,07 € en un termini
improrrogable de 15 DIES HÀBILS, comptat des de l’endemà de la recepció de la
notificació d’aquest acord.
3r. Notificar aquest acord XXXXXX i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament”.

10é. PUNTS D’URGÈNCIA
En compliment del que estableix l’article 113.1 en relació a l’article 91.4 del R.O.F., el
Sr. Alcalde-President pregunta si pot sotmetre a la consideració del Ple per raó
d’urgència, uns punts no compresos dins l’ordre del dia i que no poden ésser tractat a
l’apartat de precs i preguntes.
El debat del punt d’urgència queda aprovat per unanimitat.
10.1. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR UN CANVI PUNTUAL EN EL DIA DEL
PLE ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE
“En data 9 de juliol de 2011 el Ple va aprovar fixar el dia de la celebració dels plens
ordinaris el segon dissabte no festiu de cada tres mesos.
Vist que pel mes de setembre el Ple hauria de celebrar-se el dia 13 però s’ha observat
que coincidexi amb la Festa del Avis 2014 i veu necessari canviar puntualment el dia
de la celebració del Ple del mes de setembre i fixar-lo, només per aquest mes, per el
dia 20 de setembre de 2014.
Vist que el mateix acord de 9 de juliol de 2011 facultava al senyor Alcalde per a
posposar o avançar a un altre dissabte la celebració de les sessions ordinàries del Ple,
dins el mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs
en període vacacional.
Vist que el dia 13 de setembre de 2014 no es troba en cap d’aquests supòsits ja que
no es tracta de cap dia festiu ni es troba en període vacacional obligada a que el
mateix òrgan que va dictar la data de fixació dels plens ordinaris modifiqui la seva
celebració pel que fa a la sessió del mes de setembre, pels motius exposats a l’inici
d’aquest acord.
Vist el que disposa l’article 46,2,a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora se les Bases
del Règim Local, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
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1r. Fixar el dia 20 de setembre de 2014 per a la celebració del Ple ordinari del mes de
setembre 2014, que tindrà lloc a les 11 h”.

10.2. DICTAMEN PROPOSANT ATORGAR XXXXXX GAMELL UN TERMINI
D’AUDIÈNCIA PREVIA A L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LES ACTUACIONS
REQUERIDES EN L’ACORD DEL PLE DE DATA 08/03/2014.
Intervé el senyor Gifre per enunciar que el vot del seu grup també serà l’abstenció,
pels mateixos motius exposats anteriorment.
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:
“Fonaments de fet
En data 8 de març de 2014 es va requerir a la senyora XXXXXX per tal que, en el
termini d’un mes, tapiés l’accés obert entre el seu pati privat i el pati del Centre Cívic
de Bonmatí, aplanés el terreny de la terrassa-jardí reomplint els forats originats per
l’arrencada d’arbrat que aquesta va dur a terme i reparés la tanca metàl·lica situada a
la part posterior del pati del Centre Cívic que es va desmuntar i ha havia quedat
malmesa.
Havent finalitzat el termini el termini d’un mes, en data 11 de juny de 2014, els serveis
tècnics municipals han informat que:
1. S’ha eliminat l’accés entre els patis, però amb materials i sistema constructiu
reversible, on la zona de pas queda perfectament identificable, i a la zona de la
base del muret no s’ha completat amb bloc de formigó.
2. No s’ha realitzat cap feina per aplanar el terreny per reomplir els forats originats
per l’arrencada de l’arbrat preexistent. A data d’avui la vegetació ha anat
creixent, i s’han iniciat les feines per realitzar un paviment de pòrtland per
adequar la zona on prèviament s’ha de netejar la vegetació, regularitzar i
recomplir els forats i posteriorment executar el paviment.
3. La tanca metàl·lica es troba en el mateix estat i sense completar-se la
reparació.

Fonament de dret
Vist el que disposa l’article 98 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Ple aprova, per
5 vots a favor del Grup Independent i 3 abstencions del grup CIU, el següent
ACORD
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“1r. Executar subsidiàriament el requeriment de l’acord del Ple del dia 8 de març de
2014 XXXXXX per incompliment de l’acord esmentat. Aquesta execució consistirà en:
-

Reparació de la tanca metàl·lica situada a la part posterior del pati del Centre
Cívic que es va desmuntar i ha quedat malmesa.

-

Col·locació de bloc de formigó a la base del muret atès que es requeria “tapiar”
l’accés per tal que l’accés l’accés obert entre el pati privat de la senyora
Moreno i el pati del Centre Cívic fos irreversible.

-

No s’executarà la feina per aplanar el terreny per reomplir els forats originats
per l’arrencada de l’arbrat preexistent ja que, a dia d’avui, la vegetació ha anat
creixent, i s’han iniciat les feines per realitzar un paviment de pòrtland per
adequar la zona on prèviament s’ha de netejar la vegetació, regularitzar i
recomplir els forats i posteriorment executar el paviment.

2n. Comunicar a la interessada que l’import estimat de les actuacions a executar de
forma subsidiària ascendeix a 181,50 € a reserva de la liquidació definitiva.
3r. Notificar aquest acord a la interessada atorgant-li un termini d’ AUDIÈNCIA DE 10
DIES per tal que, si ho considera oportú, al·legui tot allò que estimi convenient en
defensa dels seus interessos. Transcorregut aquest termini l’Ajuntament ordenarà
l’execució subsidiària de dites actuacions amb càrrec a la interessada.”

11e. MOCIÓ

11. 1. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PEL GRUP MUNICIPAL
INDEPENDENT I PEL GRUP MUNICIPAL CIU RELATIVA A MANTENIR EL SERVEI
DE 24 HORES DE L'AMBULÀNCIA EN BASE AL C.A.P. D'ANGLÈS I QUE
AQUESTA SIGUI MEDICALITZADA.
“L'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí s'ha assabentat que el Servei Català de
Salut, té la intenció de reduir en 12 hores els serveis de l'ambulància que té la seva
ubicació a Anglès. Atenent que aquest servei és molt important tant per la població
d'Anglès, com per a tots els pobles que conformen la mancomunitat Ter-Brugent de la
que forma part aquest municipi. Degut, a que creiem que el servei constant i
permanent d'una ambulància medicalitzada les 24 hores del dia que tingui la base a
Anglès, es del tot necessari per mantenir en bones condicions una sanitat adequada
que ja va ser retallada amb el tancament nocturn del Cap.
Atenent que la situació de Sant Julià del Llor i Bonmatí i demés pobles de la comunitat
del Ter Brugent és prou greu degut a l'elevat envelliment de la població, a l'alta taxa
d'immigració i d'atur i degut a les males comunicacions i l'orografia muntanyosa de la
zona, amb pobles com Osor o Susqueda de difícil accés i que la seu de l'ambulància
d'Anglès, es la única que hi ha entre les poblacions de Girona i Olot .
En aquest sentit, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
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Primer.- Demanar al servei Català de la Salut que es mantingui l'actual servei
d'ambulància a la base del C.A.P d'Anglès les 24 hores del dia i que l'ambulància que
faci el servei sigui medicalitzada.
Segon.- Enviar lletres de protesta dirigides al Sr, Josep Mª Padrosa i Macias Director
del Servei Català de la Salut i al Sr. Josep Trias Figueres Gerent de la regió sanitària
de Girona, a fi d'evitar la retallada, i que es mantingui i millori la base d'Anglès, amb
una ambulància medicalitzada ja que des de Girona a Olot no hi ha cap més base
d'ambulàncies.
Tercer.- Fer arribar aquest acord al consorci Ter-Brugent i a tots els Ajuntaments que
en formen part a fi, de que donin suport a que els actuals serveis de l'ambulància es
mantinguin tal com estan.”

11.2. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS
INDIPENDENT I CIU PERQUÈ ES RECOSIDERI LA NO INCLUSIÓ DELS
MUNICIPIS D’ANGLÈS, SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ, LA CELLERA DE
TER I AMER AL PROPER PDR 2014-2020,
“Atès que el territori del Ter-Brugent (que inclou els municipis d’Amer, Anglès, La
Cellera de Ter, Osor, Sant Julià del Llor i Bonmatí i Susqueda) és eminentment rural, i
que tots els indicadors econòmics són negatius des de fa més d'una dècada, tal i com
demostren els estudis recentment realitzats (Diagnosi territorial, març 2014).
Atès que aquest territori hauria d'esdevenir un veritable pol d’atracció per a les
persones per les oportunitats que generi, i no per unes mancances cròniques que fan
pensar que no hi ha altra sortida que la d’abandonar la zona i cercar noves
oportunitats fora (cosa que contribueix a la despoblació paulatina i sense fre, i que
encara agreujaria més les possibilitats de regeneració).
Atès que la gent fa el territori i, en conseqüència, s’ha de cuidar a la gent i proveir-los
de tot allò que els permeti créixer i desenvolupar-se.

Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent acord:
Únic. Demanar que es reconsideri la no inclusió dels municipis d’Anglès, Sant Julià del
Llor i Bonmatí, La Cellera de Ter i Amer al proper PDR 2014-2020, incidint en que
disposar d'una una massa crítica poblacional rellevant permetria desenvolupar millor la
iniciativa pública conjunta i la iniciativa privada; i incidint en que no es comprensible
que la comarca de La Selva, que és una de les més extenses de Catalunya, estigui tan
poc representada.
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Aquest document es complementa amb les al·legacions que es presentaran a la
Direcció General de Desenvolupament Rural a Barcelona de la Generalitat de
Catalunya.”

12è. PRECS I PREGUNTES.
12.1. La senyora Masachs formula una pregunta en relació a la pista de dalt del camp
de futbol ja que s’ha fet una inversió i no es fa servir. S’hi ha posat sauló i s’hi ha posat
llums i no la fa servir ningú.
A la Colònia s’ha fet una inversió en un clavegueram que no es fa servir i a la pista de
dalt tampoc no es fa servir.
Respon el senyor alcalde que parlarà amb els del futbol.
12.2. El senyor Méndez fa arribar al Ple una queixa de la gent que li diu que el poble
està molt brut i explica que la seva parella va trobar un escurçó a la vorera de casa
seva. No sap en aquests casos què s’ha de fer.
La senyora Brescó li respon que en aquests casos normalment s’avisa als agents
rurals de la Generalitat quan es tracta d’una espècie protegida.
12.3. El senyor Gifre pregunta si s’ha tornat a posar la bandera a L’Esplai de Sant
Julià.
La senyora Brescó li explica que ella va voler anar a penjar la senyera un dia i van
veure que hi havia l’estelada. Els hi van dir a la Comissió de Festes que després de la
feta despengessin l’estelada ja que hi havia perill d’algun acte incívic. Però la Comissió
no ho va fer i el que va passar és que van cremar l’estelada i van fer mal bé el pal.
El senyor Gifre li repon que la Comissió de Festes volia posar l’estelada.
La senyora Brescó li respon que, si les coses s’haguessin fet com s’havia quedat, això
no hagués passat. Podia haver hagut un incendi.

I no havent més intervencions el senyor alcalde comunica que entre el públic que ha
assistit a aquest plenari hi ha els XXXXXX, els quals van formar part de la primera
legislatura d’aquest Ajuntament després de la segregació del nostre municipi amb el
municipi d’Amer i que volen fer entrega de l’expedient de constitució de l’Ajuntament.
Seguidament el senyor alcalde els hi dóna la paraula.
Intervé el XXXXX per dir que aquest expedient que avui fa entrega és tot el procés que
es va fer per a la constitució de l’Ajuntament. Ells durant un temps en van ser els
responsables però ara consideren que és l’Ajuntament que ho ha de tenir. Tot seguit
demana a la senyora secretària si pot llegir l’escrit que tots tres han preparat per
aquesta acta d’entrega.
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La senyora secretària procedeix a la seva lectura:
“Sr. Alcalde, membres del Consistori, veïns i públic acompanyant,
Avui volen lliurar a tot el municipi una documentació que des de fa anys n’hem tingut
custòdia. Ens referim a l’expedient de constitució del nostre Ajuntament. Ha arribat el
moment de que el consistori en sigui el dipositari i que quedi degudament acceptat i
inventariat.
Per a nosaltres, XXXXXX, el procés de segregació va suposar tres anys d’intensa i
feixuga feina, però sabíem i ens sentim recolzats per tots els veïns. Per això demanem
que el fet quedi constatat a la història del municipi.
Volem que els nostres fills puguin ensenyar als seus el què van treballar pel nostre
poble els seus avis, i a la vegada aprendre com de lluny espot arribar amb la força de
la unió.
Sol.licitem que aquest acte quedi reflectit en el Llibre de Plens de l’Ajuntament, i també
sigui copiat íntegrament aquest escrit.
Prosperitat per Sant Julià del Llor i Bonmatí i per tots els seus habitants”.

I, essent les 11.35 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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