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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 

 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 4 
Data:  20 de setembre 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. Èlia Borràs Farran 
Sra. Anna Maria Masachs Coll 
Sr. Ivan Méndez Riera 
 
 
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 14 
DE JUNY DE 2014. 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, l’acta del Ple ordinari de dia 14 
de juny de 2014.  
 
 
 
2. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 04/06/2014 PEL 
QUAL ES VA ADJUDICAR LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’EXPLOTACIÓ DEL 
BAR DEL CENTRE CÍVIC BONMATÍ 
 



2 

 

“Atès que un cop tingué lloc l’obertura del sobres B i C que contenia la documentació 
corresponent als criteris d’adjudicació de la concessió demanial del l’explotació del bar 
del Centre Cívic de Bonmatí, resultà identificada com a proposició econòmicament 
mes avantatjosa l’oferta presentada per les senyors Laia Àvila Gonzàlvo i Raquel de  
Freitas Caballero. 
 
Atès que les interessades han aportat la documentació acreditativa d’estar al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i dipositat l’import de la 
garantía en metàl·lic. 
 
Vist que en l’oferta de les interessades aquestes comunicaven que, cas de resultar 
adjudicatàries, es van constituirien  el societat civil. 
 
Vist que  les senyors XXXXXX s’han constituït en societat civil sota el nom 
LAIARAQUEL SC. 
 
Vist que per acord del Ple de data 8 de març de 2014 es va delegar a la Junta de 
Govern Local l’adjudicació de dit contracte, la Junta de Govern Local aprova, per 
unanimitat dels membres presents, el següent acord: 
 
1r. Adjudicar la concessió demanial de l’explotació del bar del Centre Cívic de Bonmatí 
a la societat LAIARAQUEL SC amb CIF. XXXXX  i domicili C/ Ipsol Lauro, 
representada per les senyores XXXXXX, amb un  cànon de 1.800 €/anuals, per 2 anys 
de contracte,  amb subjecció a les determinacions del plec de clàusules 
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a la seva proposició. 
 
Als efectes de l’adequada motivació de la present decisió, tal i com estableix l’article 
151.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es fa constar el següent: 
 
a) S’han presentat 4 licitadors. D’acord amb les previsions del plec de clàusules 

administratives particulars, totes van ser  declarades admeses. 
 

b) Les senyores Laia Àvila Gonzalvo i Raquel de Freitas Caballero han obtingut la 
millor puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació del plec de clàusules 
administratives particulars que ha regit aquesta licitació tal com es detalla a 
continuació: 

 
 

Nom licitadors XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Total puntuació 165 84,83 131 155 

 
 Per a l’atorgament de l’esmentada puntuació, d’acord amb els criteris indicats en el 
plec de  clàusules administratives particulars, s’han tingut en compte els següents 
criteris: 
 
 
 

Licitadors XXXXX XXXX XXXX XXXXX 

1. Dinamització 35 40 20 45 
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2. Descompte preu 
jubilats 

45 0 55 45 

3. Millores a la 
terrassa 

42 11 10 19 

4. Millores als 
equipaments 

13 0 14 16 

5. Millora horari 25 23 22 30 

6. Millora en el 
cànon 

5 10.83 10 0 

Total puntuació 165 84,83 131 155 

 
 

b.1. Criteri dinamització Centre Cívic 
 
 
En relació al criteri de dinamització del Centre Cívic les senyores XXXXX obtenen una 
puntuació de 35  punts respecte al màxim de 70 punts possibles. Aquesta puntuació és 
la suma de les puntuacions dels diferents apartats d’aquest criteri segons el següent 
detall: 
 
b.1.1. Quan a l’interés cultural de la proposta (fins a un màxim de 35 punts) les 
propostes plantejades pels 4 licitadors són les següents:  
 
Els licitadors XXXXXXXXXduent a terme un estudi demogràfic de l’estructura de la 
població de Sant Julià del Llor i Bonmatí la qual cosa els hi permet coneixement més 
profund de la població a l’hora de formular propostes que puguin arribar a tenir 
resposta davant la població real del municipi: en aquesta apartat aquests licitadors 
obtenen 5 punts i els altres 3 licitadors 0 punts. 
 
Pel que fa a desenvolupar activitats en el marc de les festes declarades d’acord amb el 
patrimoni festiu del municipi i de Catalunya, els senyors XXXXX obtenen 5 punts, el 
XXXXXX obté 4 punts i XXXXX i el senyor XXXXX obtenen 3 punts cadascun. 
 
Pel que fa a promoure activitats conjuntament amb més d’una entitat i que afavoreixin 
el treball de col·laboració entre associacions els senyors XXXXXX i el licitador senyor 
XXXXX obtenen 5 punts cadascun, les XXXXX obtenen 1 punt i el senyor XXXXX no 
obté cap punt  ja que en la seva oferta no fa cap mena de referència a aquest aspecte. 
 
En quan a la qualitat i possibilitat d’incidència de les activitats en d’increment de 
públics els quatre licitadors obtenen 1 punt cadascun degut a que les accions que es 
proposen no especifiquen accions lúdico-formatives relacionades amb les TIC . 
Pel que fa a l’aspecte d’innovació en les propostes plantejades, els senyors 
XXXXXXobtenen 2 punts, i la resta dels 3 licitadors, 1 punt cadascun ja que les 
propostes plantejades són accions/tallers que ja es porten a terme al territori Ter-
Brugent. 
En relació a promoure activitats que afavoreixin la integració, la solidaritat, l'atenció a 
la diversitat, la igualtat d'oportunitats, les relacions intergeneracionals, la sostenibilitat i 
el respecte al medi els senyors XXXXXX i el senyor XXXXXX obtenen 5 punts 
cadascun d’ells i les senyores XXXXXX 0 punts per no fer esmen en el seu projecte 
dinamització a cap d’aquests aspectes. 
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Finalment, pel que fa a promoure l’opinió del usuaris al Centre Cívic a través d’una 
bústia de suggeriments els senyors XXXXXX obtenen una puntuació de 5 punts i la 
resta de licitadors 0 punts per no fer cap menció a una proposta similar a aquesta 
 
 
b.1.2. Quan al nombre de propostes (màxim de 25 punts) 
 
Pel que fa la viabilitat de les propostes d’activitats els senyors XXXXXX obtenen 1 
punts degut a que ofereixen un servei d’informació, orientació i assessorament en 
temes relacionats amb treball, habitatge, formació etc sense especificar sota quin 
conveni i/o autorització poden oferir assessorament ja que aquestes informacions 
tenen la competència d’un organisme públic com les Oficines de Joves comarcals. En 
el cas dels altres tres licitadors obtenen 3 punts per les accions presentades en relació 
a la viabilitat. 
Pel que fa a establir un pla de comunicació i difusió les licitadores XXXXXX obtenen 5 
punts ja que fan menció a les vies de comunicació utilitzades Facebook i taulell 
d’anuncis, els altres 3 licitadors no fan esmena de com faran arribar la informació de 
les activitats proposades al públic en general. 
Pel que fa el nombre d’activitats proposades es puntuen amb 5 punts a tots els 
licitadors per presentar més de 10 accions/activitats. 
Pel que fa proposar un programa estable anual d’activitats segons èpoques de l’any i 
accions que complementin aspectes a valorar de l’oferta cultural generada des de 
l’Ajuntament i que es puguin gestionar conjuntament XXXXXX obtenen 5 punts per 
presentar una oferta tenint en compte les activitats festives locals així mateix com 
activitats planificades estacionalment. XXXXXX obté 1 punt. 
Pel que fa a la recerca de finançament subvencions d’altres organismes, entrades per 
activitats, quotes de socis etc. Promoure accions que comptin amb un finançament 
diversificat s’ha puntuat amb 0 punts a tots els licitadors per no fer esmena del sistema 
de finançament dels tallers/accions. 
 
b.1.3. En quan a la varietat de les propostes (màxim de 15 punts) 
 
 
Pel que fa a establir un programa variat d’activitats segons franges d’edats s’ha 
puntuat amb 3 punts als tres licitadors;  XXXXX per classificar les accions segons 
estiguin adreçats a Infant, joves, adults i 3er edat i 1 punt XXXX. 
Pel que fa diferenciar preus de les activitats segons franges d ‘edat es puntua a Lluis 
Cara amb 5 punts per oferir un descompte del 20% per a persones jubilades, persones 
en situació d’atur i famílies nombroses, 3 punts per XXXXX per tenir en compte el 
col·lectiu jubilats, i amb 1 punt a XXXXX per no detallar preus segons franges d’edats. 
Pel que fa promoure accions culturals de diferents disciplines artístiques, accions 
formatives i accions divulgatives de diferents àmbits obtenen la puntuació de 4 punts 
XXXXX per tenir en compte com a mínim 2 accions artístiques, 2 accions formatives i 2 
accions de divulgació i/o coneixement, es puntua amb 3 punts XXXX  i amb 1 punt 
XXXX. 
 
b.2. Criteri descompte a l’alça de la rebaixa del 20% preu jubilats 
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LICITADORS X X X X 

OFERTES Fan una millora 
parcial d’un 25%  

Fan una millora 
parcial del 25% 

parcial 

No hi ha millora 25% tot 

PUNTUACIÓ 45 45 0 55 

 
 
b.3. Criteri millores equipaments (màxim 40 punts) 

 
 
b.4. Criteri  millora terrassa (màxim 45 punts) 
 
 
Centre Civic 
Bonmatí X   X   X    X   

  
    

  
        

 
    

  

Mantenim
ent del        

 

1/2 jardí Paviment 
pòrtland  12 

Anivellar el 
terra del 

 

 
deteriora
ment de   

Espai jardí 
amb 
Ombres 10 

  
 

1/2 jardí Plantació 
gespa natural 5 

 jardí per 
jocs 6 

 les 
instal·laci 5     

Centre Civic 
Bonmatí X   X   X   X   

  
 

    
 

  
  

    

 
    

 
  

  
    

 
1 TV gran  2 Bústies  Entitats 5 

  
Futbolí 1 

  
 

Nevera 1 2 TV  2 
  

Dards 1 

  
 

Estiu Castells 
Inflables  5 2 PC 4 

  
Jocs per nens 1 

  
 

Espai específic per 
festes 2 Nevera  1 

  
Billar 1 

  
 

Billar 1 Congelador  1 
  

Pim - Pom  1 
  

 
taulell de dards 1 Fregidora 1 

  
Petanca ¿? 1 

  
 

Joc infantil 1 
Màquina 
registradora 1 

  
Cinema ¿? 1 

  
 

    Planxa 1 
  

TV 1 

  
 

    
 

  
  

Estris Cuina i 
barbacoa 1 

  
 

    
 

  
  

Cafetera 1 

  
 

    
 

  
  

Màquina 
registradora 1 

  
 

    
 

  
  

Microones 1 
  

 
    

 
  

  
Congelador 1 

  
 

    
 

  
  

Canal + 1 
  

 
    

 
  

  
    

  
 

    
 

  
  

    

  
 

  13 
 

16 
 

0   14 
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infantils ons ¿? 

  
 

Coberta a zona 
Barbacoa 12 

  
        

  
 

Separació zona 
Jardí- Barbacoa 5 

Instal·lació 
elèctrica 8 

Equipar 
Terrassa 
¿? 3     

  
 

Instal. 
elèctrica,llums BC, 
altaveus 8 

 terrassa 
coberta 

 
        

  
 

    
Focus al 
Jardí 5 

Tenir 
instal·laci
ons        

  
 

    
  

 a punt ¿? 3     

  
 

    
  

        

  
 

  42 
 

19   11   10 

                    

 
 
 
 
b.5. Criteri millora en l’horari 
 
 
LICITADORS X X X X 

OFERTES Proposa 88 
h/setmana 

Proposa 104 
h/setmana 

Proposa 97 
h/setmana. Però 
de dilluns a 
divendres no 
compleix amb 
horari mínim de 
tancament 
segons plec 
(22.30 h) pel que 
se’l penalitza 
amb 5 punts 

Proposa  77 
h/setmanals 

PUNTUACIÓ 25 30 28 – 5 = 23 22 

c) Criteri millora import cànon 
 

 
Puntuació obtinguda mitjançant la formula matemàtica fixada en el plec de clàusules 
administratives particulars: 
 
LICITADORS X X X X 

OFERTES 1.800 € 1.200 € 2.500 € 2.400 € 

PUNTUACIÓ 5  0  10,83  10  

 
 
2n. Requerir l’empresa adjudicatària del contracte per tal què el 10 de juny de 2014  
comparegui davant l’alcaldia per tal de dur a terme la formalització del contracte en 
document administratiu. 
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3r. Notificar el present acord als licitadors i publicar-lo al Perfil de Contractant de 
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí de manera simultània amb l’expedició de 
la notificació. 
 
4t. Nomenar responsable del contracte, d’acord amb allò que estableix l’article 52 del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic,  la senyora Remei Brescó Esteve, 
regidora de dinamització de l’’Ajuntament” 
 
5è. Donar compte d'aquest acord al Ple en la primera sessió que el celebri”. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats d’aquest acord. 
 
 
 
 
3.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBLIGACIONS 
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 2n TRIMESTRE DEL 
2014. 
 
 

INFORME 2n 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 
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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: 
 

“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. 
 
 



9 

 

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.  

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 2n TRIMESTRE 2014 
 



10 

 

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 d’aquest informe 
 
 
 
 
 
4. PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4 
DEL PRESSUPOST 2014 
 
El senyor Gifre demana al senyor alcalde si ho pot explicar una mica. 
 
L’alcalde exposa que es tracta de donar partida a diverses subvencions que s’han 
rebut. Els diners per finançar-les procediran de la baixa de les obres del Pla únic 
d’obres i serveis ja que, en l’apartat d’inversions, ha quedat suprimit. 
 
També explica la creació de la partida nova per a l’adquisició d’un pis de la colònia. 
Explica que un el propietari no va voler fer front a les despeses de rehabilitació per 
aquest motiu ha volgut donar aquest pis a l’Ajuntament de manera gratuïta. Si 
l’Ajuntament l’accepta, serà el consistori qui haurà de fer front a les despeses de 
rehabilitació. Com que si no ho accepta el Consistori, aquest pis quedaria de l’Estat, 
l’Ajuntament ha decidit dotar una partida en el Pressupost per fer aquestes obres de 
rehabilitació i acceptar aquesta donació. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:  
 
“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 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits núm. 04/14 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
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SUPLEMENTS i HABILITACIÓ DE CRÈDITS  

      

 
  

   

Consign. 
Actual 

 
Modificació   Definitiu 

        
  

 1 133 62900 Senyalització Homologada 
 

9.215,40   1.023,94   10.239,34 

1 165 62900 Renov.lluminàries sector Pp3 i St. Julià 
 

21.675,00   4.642,50   26.317,50 

1 151 62200 Adquis. i Rehabili.estructura pis St. Ramon 1 0,00 
 

33.000,00   33.000,00 

2 011 91332 Amortització préstec 2011 
 

10.331,00 
 

710,19   11.041,19 

 
 

     
      

   
SUPLEMENTS I HABILITACIÓ CRÈDIT       39.376,63     

     
  

    

 

BAIXES DESPESES 

 
  

    

     

Consign. 
Actual 

 
Modificació   Definitiu 

5 165 62901 Millora enllumenat Públic Sector Massana 
 

113.180,63 
 

-
107.917,13 

  5.263,50 

1 161 62902 Millora Depuradora C/Vell 
 

75.020,00 
 

-75.020,00   0,00 

2 011 30000 Interessos Pòlissa Crèdit o préstec Pont 
 

10.000,00 
 

-7.000,00   3.000,00 

   
TOTAL BAIXA DESPESES       

-
189.937,13 

  

   
          

  

   

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES       
-

150.560,50 

   
 
 
 
 
 

      
  

  
 

BAIXA INGRESSOS 
 

  
 

  
  

 
  

   

Consign. 
Actual 

 
Modificació   Definitiu 

 
1 75084 Subvenció Puosc Depuradora C/Vell 

 
60.016,00 

 
-60.016,00   0,00 

 
1 75085 Subvenció Puosc Sector Massana 

 
90.544,50 

 
-90.544,50 

 
0,00 

   
TOTAL BAIXA INGRESSOS       

-
150.560,50 

  

       
  

  

   

TOTAL MODIFICACIÓ INGRESSOS       
-

150.560,50 

  

       
  

   
 
 

       
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. 
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4t.  Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la 
Província, resumida a nivell de capítols.” 
 
 
 
 
5. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR  DEFINITIVAMENT ELS ESTATS I 
COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2013. 
 
 
“ANTECEDENTS  

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local. 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos.  

   
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l’actual exercici.  
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 
25 de juny de 2014.  

Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 54, de 
data 3 de juliol de 2014, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, 
al·legacions ni observacions. 

  

FONAMENTS DE DRET  

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, 
el següent 
  

A C O R D  

 “1r. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2013, integrats pels estats bàsics següents: 

 1. Estats i comptes anuals:   
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- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 5.364.582,56 €, un passiu de 
5.364.582,56 € i un resultat de l’exercici amb un guany  de 133.127,64 €.   

- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 133.127,64 €.   

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de l’exercici 2013 de 623.391,69 €, unes obligacions pendents de pagament de 
95.819,16 €, uns romanents  totals de 726.585,66 € i un resultat pressupostari ajustat 
de 209.972,97 €.   

- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar 
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 629.115,29 € i unes obligacions pendents de pagament de 131.577,32 
€.   

- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 229.047,69 
€. 

2. Annex als estats i comptes anuals: 

  - Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els 
crèdits pressupostaris per un import total de 439.890,36 €.   

- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria 
per a despeses generals de 419.265,69 €.   

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi 
ha un saldo pendent de pagament de 35.758,16 €.   

2n. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants 
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:   

- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de 
1.019.523,88 € i el de despeses, de 1.019.523,88  €.  

- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 
aprovats inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 439.890,36 
€.   

- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos 
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 1.156.291,89 € i un 
total de baixes d’obligacions de 1.875,41 €.   

- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en 
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una 
existència final de  229.047,69 €. 
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3r. Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2013 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva”. 

 
 
6è. DICTAMEN PROPOSANT ESCOLLIR EL JUTGE DE PAU TITULAR I JUTJGE 
DE PAU SUBSTITUT 
 
“Vist que ha finalitzat el període de quatre anys pel qual van ser nomenats els actuals 
Jutges de Pau, titular i suplent, de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 30 de juliol de 2014 es va obrir la 
convocatòria pública perquè les persones interessades que reunissin els requisits 
establerts poguessin  formular la seva candidatura als càrrecs de Jutge de Pau, titular i 
suplent. 
 
Atès que l’edicte s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província número 95 del dia 7 
d’agost de 2014 i ha estat exposat als taulers d’anuncis d’aquest ajuntament, del Jutjat 
de Pau de Sant Julià del Llor i Bonmatí i al Deganat de Santa Coloma de Farners, 
segons es comprova a la documentació obrant a l’expedient. 
 
Atès que dins el termini establert s’han presentat dues sol.licituds: la del senyor Jaume 
Costa Cubarsí i la senyora Isabel Pujolar Juviña manifestant el seu interès en ocupar 
les places vacants de jutge de pau titular i jutge de pau substitut respectivament. 
 
Vist que ha quedat acreditada les condicions legals per poder ser jutge de pau de les 
persones sol.licitants. 
 
Vist el que disposa l’article 9 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, 
el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Elegir com a Jutge de Pau TITULAR de Sant  Julià del Llor i Bonmatí al senyor 
XXXXX, amb domicili a Sant Julià del Llor i Bonmatí, XXXX i DNI XXXXX. 
 
2n. Elegir com a Jutge de Pau SUPLENT de Sant  Julià del Llor i Bonmatí a la senyora 
XXXXX, amb domicili a Sant Julià del Llor i Bonmatí, c/ Pere Serrat, X i DNI. XXX. 
 
3r. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 
corresponent nomenament. 
 
4t. Comunicar aquests acords al Deganat de Santa Coloma de Farners, el qual ho 
transmetrà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
5è. Notificar aquest acord als interessats”. 
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7é. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA VERSIÓ DEFINITIVA DEL  PLA 
D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DE SANT JULIÀ DEL LLOR I 
BONMATÍ.  
 
La senyora Borràs pregunta a que es refereix a el nombre d’emissions de l’any 2005. 
 
Respon al senyor Ribas que l’Ajuntament de Sant Julia del Llor i Bonmati es va afegir 
tard al PAES però que, un cop aprovat, s’han detectat alguns errors en les dades que 
inicialment van servir com a base per aprovar el PAES. Per això s’han vist amb la 
necessitat del redactat una versió definitiva i corregida i sotmetre-la al Ple. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta: 
 
“Vist que en data 20 de desembre de 2012 es va aprovar el Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) de Sant Julià del Llor i Bonmatí”, redactat per l’empresa ATC-SIG, 
SL. 
 
Vist que la Diputació de Girona va rebre un exemplar definitiu del PAES de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí,  i que l’equip tècnic de la Diputació i del CILMA ha constat que el 
document s’adequa a la Metodologia per l’elaboració dels PAES a les comarques 
gironines. 
 
Vist que el procés de revisió ha comportat alguns canvis en el PAES lliurat inicialment, 
en el qual s’ha modificat, el nombre d’emissions de l’any 2005 (en comptes de 
5.717,82 tn CO2 són 4.349 tn CO2), l’objectiu de reducció de les emissions ha passat 
del 27,15% al 21,72%, i també ha variat el pressupost total del Pla. 
 
Vist que aquestes modificacions requereixen la seva aprovació, el Ple aprova, per 
unanimitat dels membres presents, el següent  
 

ACORD 

1r. Aprovar la versió definitiva del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí”. 

2n. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, Àrea de Medi Ambient, per tal que 
el facin arribar també al CILMA. “ 
 
 
 
8è. PROPOSTA DE SOL.LICITAR AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA LA 
DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÉS LOCAL DE LA VIL.LA ROMANA 
SITUADA DINS L’ÀMBIT DEL SAU-4 DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ. 
 
El senyor Gifre pregunta si es compensarà als propietaris d’alguna manera. 
 
El senyor alcalde li respon que no ho sap, tenen pendent de reunir-se amb els 
propietaris. 
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La senyora Bresco afegeix que, al ser un municipi inferior a 5.000 habitants, correspon 
la declaració de BCIL al Consell Comarcal de La Selva, prèvia sol·licitud del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Gifre pregunta si els propietaris ja van fer les cessions. 
 
Contesta el senyor alcalde que no, la tramitació del Pla Parcial es troba en una fase 
inicial. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta: 
 
“Fonaments de fet 
 
En data 11 de gener de 2007 l’empresa Inversions Sant Julià del Llor SL va sol·licitar 
la  tramitació i aprovació del “Pla Parcial SAU-4 Sant Julià”. Aquest projecte 
concretava l’ ordenació d’un sector urbanístic i la protecció d’un jaciment arqueològic 
anomenat “La Carvorca I” protegit a nivell local dins “Catàleg d’elements que 
configuren el patrimoni de Sant Julià del Llor i Bonmatí de les Normes Subsidiàries de 
Planejament Urbanístic”. El Pla Parcial preveia, en quan a mesures correctores, d’una 
banda  la creació d’una zona de  protecció de 372 m2 per tal d’evitar la destrucció del 
jaciment La Cavorca i d’altra, comunicar a la Direcció General de Patrimoni Cultural si 
es produïa la troballa de restes en el transcurs de les obres. 
 
A més, l’article 160 de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic, en l’apartat 
que regula el SAU 4-Sant Julià, disposen que qualsevol actuació que s’hagi d’efectuar 
a l’àmbit del jaciment arqueològic de La Cavorca I, haurà de tenir prèviament l’informe 
favorable del Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura. 
 
Així mateix,  d’acord amb l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Direcció General 
de Patrimoni Cultural, a banda de l’existència del jaciment de La Cavorca I dins l’àmbit 
d’actuació del SAU-4, es localitzen dos jaciments arqueològics més just al límit amb 
l’esmentat Pla Parcial. Aquest són el següents: 
 

- La Cavorca II, localitzar al límit sud de l’àmbit del Pla Parcial i que correspon a 

un monument funerari de l’època romana. 

- La Gorga Blava, localitzat al sud-oest de l’àmbit del Pla Parcial i que correspon 

a un jaciment de l’època paleolítica. 

 
L’existència d’una segona estructura funerària a la zona mostra l’ocupació d’aquest 
indret en època romana i per tant, no  es podia descartar la presència de més restes 
fora o dins de l’àmbit d’actuació. 
 
Així mateix, l’existència d’un jaciment arqueològic d’època paleolítica al sud-oest de 
l’àmbit del Pla Parcial comporta que la zona sigui interpretada com d’alta expectativa 
arqueològica. 
 
Durant la tramitació d’aquest Pla Parcial SAU-4 l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí va sol·licitar un informe a la Direcció general de patrimoni cultural. D’acord 
amb aquest informe emès en data 8 de setembre de 2009, va considerar que la 
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mesura correctora de comunicar a la Direcció General de Patrimoni Cultural la troballa 
de restes era insuficient atès que s’actuava en una zona d’expectativa arqueològica. 
Per aquest motiu va considerar imprescindible realitzar una intervenció arqueològica 
prèvia consistent en la realització d’una prospecció sistemàtica de tota la zona 
afectada i la realització de sondeig en l’entorn immediat del monument funerari.  
 
Durant la prospecció preventiva requerida per la Comissió de Patrimoni en la 
tramitació del Pla Parcial SAU 4 es van localitzar restes arqueològiques una vil·la rural 
romana del segle III a C. 
 
En concret, en el sondeig 1 es va localitzar les restes d’un forn que conservava la 
cambra de foc a l’alçada de les bases de sosteniment de les arcades que mantenien la 
graella. El forn corresponia al tipus IIC de la tipologia establerta per N. Cuomo di 
Carprio. 
 
En el sondeig 2 es va localitzar una estança que presentava  un paviment i un 
revestiment de parets realitzats en opus signinum. També es va identificar la presència 
de dues sales més, adossades a la paret oest d’aquesta primera estança, i un tercer 
àmbit adossat a l’angle sud-est. 
 
En una tercera intervenció va permetre la detecció de diversos àmbits que es troben al 
voltant del forn. Aquest àmbits segurament van relacionats amb la producció del forn, i 
haurien funcionat com a magatzems o edificis de treball. En total es van poder 
diferenciar 6 sectors, que van estar documentats en planta però que no van ser 
excavats. L’excavació dels nivell interiors del forn va proporcionar material ceràmic de 
l’època alt imperial. També ha estat localitzat un edifici de planta rectangular d’uns 33 
m2 que no ha estat excavat  i altres murs que delimiten un àmbit de planta rectangular 
d’un 46 m2 que ha estat documentat en planta. També han aparegut el que podrien 
ser tres petites estructures de combustió d’uns 19 m2 que tampoc han estat 
excavades, aparició de restes d’un dolium on també hi havia diverses peces 
ceràmiques gairebé senceres, una de les quals amb una closca d’ou a dins que podria 
relacionar-se amb un ritual fundacional, s’han recuperat dos asos emporitans un amb 
una contramarca, existència de diversos murs, l’existència d’una banqueta correguda 
que s’adossa als murs perimetrals revestida amb opus signinum. Farcint l’espai intern 
que delimita aquesta banqueta s’han documentat una parells d’estats que cobreix un 
paviment fet de rajols. Les estructures localitzades en aquest sector (tanqueta i 
paviment de rajols) fan pensar en una possible piscineta, encara però s’hauria 
d’acabar d’excavar per confirmar aquesta hipòtesi. 
 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí es troba interessat en preservar 
aquest patrimoni històric atès que és una vil·la romana presumiblement relacionada 
amb els monuments funeraris de La Cavoraca I i La Cavorca II, aquests últims 
coneguts de fa temps, és l’única vil·la romana que s’ha localitzat  la comarca de la 
Selva interior, zona en no consta cap resta arqueològica d’aquests característiques 
essent única en aquest territori i l’informe de XXXX està ple de referència a que no 
s’ha pogut excavar amb molt llocs i d’espais que encara manquen per descobrir. 
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Vist que el requisit de l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural es troba dins 
la memòria i l’informe intervenció arqueològica del sector del Pla parcial SAU-4 emès 
per l’arqueòloga senyora Anna Augé Santeugini de l’empresa JANUS SL. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 15 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural 
català. 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
“1r. Incoar el procediment de declaració de bé cultura d’interés local la vil·la romana de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí situada dins l’àmbit del Pla Parcial SAU -4. 
 
2n. Sol·licitar al Ple del Consell Comarcal de La Selva que declari bé cultural d’interés 
local aquesta resta arqueològica de vil·la romana a Sant Julià del Llor i que ho 
comuniqui al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per realitzar la 
inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
3r. Facultar a l’alcaldia-presidència perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
4t. Notificar aquest acord a Inversions Sant Julià del Llor  i comunicar-ho al Consell 
Comarcal de La Selva”. 
 
 
 
 
 
9e. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE 
“MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC SECTOR MASSANA” 

“Vist que en data 8 de març de 2014 el Ple va ratificar el Decret d’aprovació inicial i es 
va sotmetre a informació pública el projecte “Millora de l’enllumenat públic del Sector 
de la Massana”. 

Atès que, durant el període d’informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació ni 
reclamació. 

Atés el que disposa l’article 22.2ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim local, l’article 52.2o) del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 37.1 a i b del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Local, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 

ACORD 
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1r. Aprovar definitivament el projecte “Millora de l’enllumenat públic del Sector de la 
Massana”, redactat per l’enginyer XXXXX, per un import de 113.180,64 € (IVA inclòs). 

2n.  Exposar al públic aquesta resolució mitjançant la publicació al  Butlletí Oficial de la 
Província, i al tauler d’anuncis.” 

 
 
 
 
 
10é. PUNTS D’URGÈNCIA 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
11è.  MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PEL GRUP MUNICIPAL 
INDEPENDENT I EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT 
DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR 
POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 

“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble 
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud 
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del 
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha 
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 
han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
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Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial 
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta 
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans 
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi 
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, 
per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter 
català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el 
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de 
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara 
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convocara a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans 
de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots 
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de 
forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de 
Catalunya. El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següents 

ACORDS 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, 

per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 

democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 

necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 

materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal de la Llei de 

consultes populars no referendàries i participació ciutadana que s’aprov``a pel 
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Parlament de Catalunya el dia 19 de setembre del 2014, ja que respon a la 

voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 

president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 

Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 

trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del 

Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president 

del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la 

Comissió Europea. 

 
 
 
 
12è. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
12.1. El senyor Gifre pregunta com esta el tema del pavelló. Ell pensa que la 
responsabilitat ha de ser del contractista. Demana l’opinió de la secretaria. 
 
La secretaria li respon que depèn: serà el contractista si hi ha una mala execució en 
base a un projecte correcte però hi ha casos en que l’errada pot tenir origen en el 
contingut de la redacció del  projecte i llavors el contractis es limita a executar el que hi 
ha al projecte. 
 
El senyor Gifre pregunta quina solució hi ha si es una mala execució, perquè hi ha una 
subvenció. 
 
El senyor alcalde diu que es pot ignifugar. La por que te es que la redacció del projecte 
es va fer per una pista però no per un pavelló. 
 
El senyor Gifre diu que sempre es va saber que havia de ser un pavelló. 
 
El senyor alcalde diu que el problema es que es va sobredimensionar. Els pilars han 
de complir unes normatives. Aquests pilars que s’han fet compleixen per pista però no 
compleixen com a pavelló, tot i que ells no es un tècnic expert en la matèria. 
 
El senyor Gifre creu que hi hauria d’haver unes responsabilitats. 
 
L’alcalde diu que porta molt de temps amb aquest tema i encara sort que se’n van 
adonar. Els assajos encara no estan presentats correctament. Primer s’ha de veure a 
qui s’ha de denunciar. Si es per una pista coberta, els pilars ja compleixen. Ara, per ser 
un pavelló necessitem una resistència al foc R-90 però el projecte posa R-30. 
 
El senyor Gifre pregunta que diu la direcció. 
 
L’alcalde respon que la direcció diu que el projecte de pista compleix el Codi Tècnic. 
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La senyora Borràs pregunta quan prescriu la subvenció. 
 
L’alcalde diu que prescriu a fins de desembre de 2015. Estem esperant els assajos. 
 
La senyora Borràs diu que, tot hi així, s’està fent malbé. 
 
Segueix el debat entre els assistents sobre quines alternatives pot haver-hi per 
desencallar el problema. 
 
 
 
12.2. La senyora Masachs vol preguntar sobre el tema de la convocatòria de la plaça 
de brigada. Ja va pel tercer brigada i es queixa de que no s’ha potenciat a la gent del 
poble. Ja sap que es dirà que es vulneraria el principi d’igualtat però creu que amb el 
tipus de prova que es va posar va fer que no poguessin superar el procés moltíssima 
gent que hagués estat perfectament valida. En el programa de l’equip de govern deia 
que treballarien per aquesta gent i no s’ha treballat per aquest gent. 
 
Respon la senyora Bresco que es tracta de l’accés a la funció publica. Es un contracte 
laboral i l’administració publica ha de seguir un procediment que esta reglamentat 
 
La senyora Masachs creu que municipis pròxims als nostre de la mateixa dimensió no 
utilitzen aquests sistemes de selecció. Pregunten com han escollit la noia interina de 
serveis econòmics. Ella mateixa respon que a dit. 
 
Contesta el senyor Ribas que no, que s’ha fet una convocatòria i una prova i ha sortit 
aquesta noia. 
 
La senyora Masachs diu que si, que ha aprovat amb una nota molt alta, que la felicita 
però pregunta si això es igualtat d’oportunitat. 
 
El senyor Ribas creu que si. 
 
La senyora Masachs creu que es podria haver fet una contracte de substitució i 
desprès fer la prova. Les lleis a vegades i son però per exemple, ara se les saltaran 
per anar a votar. 
 
La senyora Bresco creu que s’estan barrejant temes. En el cas del brigada, la plaça no 
podia ser interina sinó que havia de ser indefinida ja que es tractava d’una jubilació 
parcial. 
 
La senyora Bresco creu que dins el grup de CIU vol que es practiqui l’amiguisme. 
 
La senyora Masachs diu que no, que si vol que es parli d’amiguisme potser sortirà un 
tema que no interessa, perquè no volen tocar aquest tema, suposa que l’ equip de 
govern ja l’hauran solucionat, no son una oposició destructiva, com diu l’equip de 
govern de vegades. 
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Segueix el debat entre els assistents sobre quina es la millora manera de buscar a la 
persona mes idònia per ocupar una plaça. 
 
Finalment la senyora Borràs vol deixar constància que, com a oposició, no se’ls ha 
tingut en compte per obrir les pliques del Centre Cívic, ni tampoc en aquests 
processos de selecció  en que se’ls podia  haver estat convocat per poder donar la 
seva opinió. Es troben fora absolutament de tot, l’equip de govern no els te cap tipus 
de consideració, no compten amb ells per res i no els hi expliquen res. Creuen que ells 
poden aportar, que poden dir, entre d’altres coses. 
 
La senyor Bresco creu que, si l’oposició ho demana, sempre seran informats. 
 
La senyora Borràs creu que no ha de ser així, l’oposició no  ha de demanar res, es 
l’equip de govern qui els hauria de convidar, l’equip de govern hauria de tenir en 
compte que l’oposició te un pes important, van perdre que molt pocs vots. 
 
La senyora Masachs recorda que, ja d’entrada, se’ls hi va descarta el despatxet que hi 
havia a baix de l’Ajuntament. 
 
La senyora Bresco di que no  hi ha espai. 
 
La senyora Masachs creu que hi ha el mateix espai que abans. Pregunta quants dies 
venen els serveis socials. 
 
Finalment la senyora Masachs es dirigeix a la secretaria per informar-la sobre aquell 
dubte que es tenia sobre la interpretació de l’apartat 3.2 de les bases de la 
convocatòria. Explica que ho van pregunta a la Generalitat i que se’ls va informar que 
de la manera que ho interpretaven ells era la correcte. Resta pendent de respondre 
l’escrit que es referia a aquest apartat i que va presentar un l’aspirant  
 
La secretaria els hi explica que en el moment de redactar les bases, ella també havia 
fet la consulta i que se’ls hi havia dit d’aquest altra manera, en qualsevol cas es 
disculpa si es va donar una interpretació errònia. La secretaria també respon que es 
contestarà per escrit a l’aspirant tot i que vol fer esment que ella ja s’havia entrevistat 
amb ell en dues ocasions desprès de les proves per tractar d’aquest assumpte. 
 
I, essent les 11.50 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 
 
 
 


