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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 

 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 2 
Data:  14 de març de 2015 
Hora:  11.00 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 LES ACTES DEL PLE ORDINARI DE 13 
DE DESEMBRE  DE 2014 I EL PLE EXTRAORDINÀRI DE 23 DE GENER DE 2015. 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, l’acta del Ple ordinari de dia 13 
de desembre de 2014 i del Ple extraordinari de 23 de gener de 2015.  
 
Pel que fa a l’acta del dia 13/12/2014 la senyora Brescó demana la paraula per s’ha de 
corregit la pàg. 33 de l’acta en el següent sentit: 
 
Allà on diu: “Segueix la senyora Brescó explicant que en el municipi de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí Correus és conscient que estant prestant un mal servei” 
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Ha de dir: “Segueix la senyora Brescó explicant que en el municipi de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí Correus és conscient que estant prestant un mal servei, ja que la 
correspondència arriba entre 10 i 15 dies després de la data d’enviament.” 
 
 
Tots el membres del Ple aproven per unanimitat aquesta acta incorporant aquesta 
modificació. 
 
Pel que fa a l’acta del dia 23/01/2015, s’aprova per unanimitat per part de tots els 
membres presents. 
 
 
2n. DICTAMEN DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS SEGÜENTS DECRETS DE 

L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 

  
 

a) Donar compte acord Junta de Govern Local en data 04/02/2015 pel qual es 

va aprovar inicialment el modificat del projecte “Condicionament de la 

pista poliesportiva: tancament” 

 

Intervé la senyora Borràs per dir que, com que el dia 19 es fa l’acte, pregunta si hi ha 

alguna cosa més que se li pugui avançar o serà merament informatiu. 

 

Respon l’alcalde que no hi ha res més, que serà merament informatiu. 

 

Seguidament es proposa donar compte del següent acord: 

 

“Fonaments de fet 
 
L’Ajuntament de Sant Julia el Llor i Bonmatí ha dut a terme l’execució del 
condicionament de la pista poliesportiva de Bonmatí en dues fases: la fase de 
cobriment i la fase de tancament. 
 
Actualment està tramitant l’expedient d’aprovació del tancament sota el títol 
“Condicionament de la pista poliesportiva: TANCAMENT”, el qual es troba inclòs en el 
Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2008-2012, amb número d’obra 
998/2012. 
 
En relació a l’obra del COBRIMENT (PUOIS 857/2009) de l’esmentada pista, 
l’execució de la qual va finalitzar el dia  29 de desembre de 2011, per decret de 
l’Alcaldia-Presidència de data 25 de setembre de 2013, es va requerir a l’empresa 
adjudicatària de les obres, Argon Informàtica SA, perquè aportés els certificats 
d’incendis, ja que els que havia aportat no havien estat acceptats per la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 13 de novembre de 2013 i 3 de desembre de 2013 Argon Informática SA va 
aportar una documentació en matèria d’incendis que l’Ajuntament va trametre  a la 
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Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ja que l’Ajuntament 
volia aprovar un projecte pel tancament de la pista i volia garantir  el compliment de la 
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.  
 
En data 23 de gener de 2014 aquesta Direcció General va emetre un informe favorable 
condicionat a l’adopció de les següent mesures de seguretat contra incendis: 
 

a) Caldrà aportar els assajos que s’exposen a la documentació per tal de justificar 
i acreditar que s’assoleix la resistència al foc R90 

b) Caldrà que qui certifiqui que l’estat final de l’establiment s’adiu als assajos 
especificats, sigui un tècnic competent. Cal que a la documentació hi constin 
les dades de la persona que el certificat: nom complet, NIF i si s’escau, el 
número de col·legiat del qual en sigui membre. 

 
Així mateix, aquesta Direcció General concloïa en el seu informe que el titular de les 
instal·lacions és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors 
esmentades i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes 
mesures. Caldrà realitzar l’acta de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010, de 
18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
 
En data 13 de febrer de 2014 Argon Informática SA va presentar nova documentació 
per donar compliment a l’informe de la Direcció General de data 23 de gener de 2014. 
Aquesta documentació no podia ser informada novament per la Direcció General, tal 
com aquesta ja havia advertit i havia de ser comprovada en l’acta de comprovació de 
la llicència d’activitat. 
 
Tanmateix aquest Ajuntament volia conèixer si era correcte l’aspecte d’incendis del 
cobriment de la pista per evitar posteriors problemes un cop aquesta fos tancada. Per 
aquest motiu l’Ajuntament va trametre dita documentació aportada per Argon a la 
Direcció General i aquest van contestar que la documentació no era correcte. 
 
Després de reclamar en nombroses ocasions a l’empresa constructora de cobriment 
que aportessin a l’Ajuntament la documentació requerida per la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, en data  5 de novembre de 2014, Argon 
Informàtica SA va aportar la següent documentació: 
 

a) Certificat de l’estructura de fusta (bigues) de data 9 d’octubre de 2014: la 
resistència al foc és R90. No disposa l’assaig, no hi ha un certificat de fos en 
general perquè la resistència al foc està indicada en els càlculs. 

b) Certificat del taulell (coberta) de data 9 d’octubre de 2014: la resistència al foc 
és R-30. La classe de reacció enfront el foc del taulell és D-s2,d0. 

 
Efectuada la consulta a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, aquests indiquen que: 
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a) Certificat de l’estructura de fusta (bigues) de data 9 d’octubre de 2014: és 
correcte la remissió als càlculs d’estructura sempre que aquests garanteixin 
aquesta resistència al foc R90. 

b) Certificat del taulell (coberta) de data 9 d’octubre de 2014: no és correcte. La 
classe de reacció al foc ha de ser C-s2,d0. Per tal d’obtenir aquesta classe de 
resistència al foc, es fa necessari ignifugar la coberta. 

 
Pels motius exposats i per tal que les instal·lacions de la pista donin compliment a la 
matèria d’incendis, ha estat necessari redactar un MODIFICAT del  projecte d’obra del 
tancament per tal introduir una nova partida d’ignifugació de la coberta i, en 
conseqüència, incrementar el seu pressupost . 
 
En data 23 de gener de 2015 el Ple va delegar a la Junta de Govern Local la 
competència en l’aprovació del projecte d’activitats,  el modificat del projecte d’obres, 
la licitació i l’adjudicació del projecte “Condicionament de la pista poliesportiva: 
TANCAMENT”. 
 
 
Fonaments de dret 
 

- Articles 42 i 43  del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
 
 
“1r. Aprovar inicialment el MODIFICAT del projecte d’obra ordinària “Condicionament 
de la pista poliesportiva: tancament”, amb un pressupost d’execució per contracte de 
341.584,33 € (IVA inclòs). 
 
2n. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al DOGC, BOP i al 
tauler d’anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a 
la secretaria d’aquesta Corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents. 
 
3r. Transcorregut aquest termini sense presentar cap al·legació, aquest modificat de 
projecte quedarà aprovat definitivament. 
 
4t. Donar compte d’aquest acord en la primera sessió del Ple que es celebri”. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats. 
 
 

 

b) Donar compte decret núm. 61 de data 18/02/15 de contractació laboral  

temporal urgent, modalitat interinatge,  a jornada complerta de la Sra. 

xxxxxx. 

 

“Vist que en data 18 de febrer de 2015 la treballadora d’aquest Ajuntament, senyora 
xxxxx, ha comunicat la baixa mèdica per malaltia comuna. 
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Vist la insuficiència dels recursos humans de que disposa aquest Ajuntament per tal de 
realitzar les feina de la treballadora. 
 
Vist que en data 3 de novembre de 2014 fa finalitzar el procés selectiu per a una 
personal per la neteja de les dependències municipals i que, d’acord amb les bases 
d’aquesta convocatòria, les persones que van superar les proves però no van 
aconseguir la plaça, entrarien en una borsa de treball per cobrir possibles baixes 
posteriors. 
 
Vist que la senyora xxxxx seria la persona que, d’acord amb la borsa de treball, seria a 
qui li correspondria la contractació en cas de baixa. 
 
Vist  que existeix consignació pressupostària suficient per atendre aquesta despesa 
amb càrrec a les partides 1.9200.130000 i 1.9200.130020 del pressupost municipal pel 
2015. 
 
Vist el que disposa l’article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual 
es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de 
duració determinada i l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament del personal al servei de les entitats locals, aquesta Alcaldia-Presidència, 
 

D I S P O S A 
 
1r.- Declara la màxima urgència en la contractació d’un treballador laboral adscrit al 
servei de neteja de les dependències municipals per cobrir la baixa mèdica de la 
senyora xxxxxx. 
 
2n. Contractar laboralment per duració determinada en la modalitat d'interinatge a 
senyora xxxxx, amb domicili a Sant Julià del Llor i Bonmatí, C/ Sant Grau, xxxxi DNI 
xxxxxx, sota el següent règim jurídic:   
 
 

- Modalitat del contracte : interinatge 
- Duració : període de baixa mèdica de la Sra. xxxxx 
- Jornada : 40 hores setmanals (de dilluns a divendres) 
- Categoria : subaltern 
- Retribució: La retribució serà els dies treballats proporcionals a la quantitat 

de 984,63 €/mensuals. Per tant la retribució estarà condicionada al període 
de baixa mèdica de la Sra. xxxxxx. 

- Data d' inici: 18 de febrer de 2015 
 
 

3r. Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 
 
4t. Publicar aquesta resolució al BOP i DOGC. 
 
5è. Notificar aquesta resolució a la interessada i a la Gestoria Ribas Álvarez”.  
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Els membres presents al Ple es donen per assabentats. 

 
 

 

c) Donar compte decret 67/15, de data 25/02/2015 pel qual s’aprova la 

liquidació del pressupost 2014. 

 

L’alcalde vol destacar que hi ha hagut un superàvit de 592.090,39 €. 

 

La senyora Borràs diu que ja van venir a parlar amb la tècnica de Serveis Econòmics 

per preguntar dubtes sobre com funcionaven aquestes coses. 

 

Seguidament es procedeix a donar compte al Ple d’aquest decret: 

 

 

Seguidament es proposa donar compte al següent decret: 

 

“D’acord amb l’article 191.3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual  
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, correspon a 
l’alcalde aprovar la liquidació del Pressupost de Sant Julià del Llor i Bonmatí i dels 
seus Organismes Autònoms, previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i  articles 90 i 
93.2 del RD 500/90, de 20 d’abril. 
 
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons, 
 

D I S P O S O 
 
1r. Aprovar la liquidació del Pressupost General de Sant Julià del Llor i Bonmatí de 
l’exercici 2014, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 
 
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:  
 

Crèdits inicials................................................................................... 1.361.849,57 
Modificacions de crèdit ........................................................................ 175.538,29 
Crèdits definitius ............................................................................... 1.537.387,86 
Despeses autoritzades............................................................ 1.098.358,52 
Despeses compromeses .................................................................. 1.098.358,52 
Obligacions reconegudes ................................................................. 1.073.524,69 
Pagaments ordenats ......................................................................... 1.006.897,73 
Pagaments líquids ............................................................................ 1.006.897,73 
Pagaments realitzats ........................................................................... 989.456,74 
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1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 

Previsions inicials ............................................................................. 1.361.849,57 
Modificacions ....................................................................................... 175.538,29 
Previsions definitives ........................................................................ 1.537.387,86 
Drets reconeguts .............................................................................. 1.447.197,53 
Drets anul·lats........................................................................................ 38.054,46 
Drets cancel·lats ............................................................................................. 0,00 
Drets reconeguts nets ....................................................................... 1.409.143,07 
Drets recaptats .................................................................................... 967.090,62 
Devolucions d’ingressos indeguts .......................................................... 38.034,34 
Recaptació neta ................................................................................... 929.056,28 

 
 
1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
 
1.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
 

+ Drets pendents de cobrament exercici corrent .................................. 480.086,79 
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats ................................ 330.301,27 
___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................. 810.388,06 

 

+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent ........................... 66.670,41 
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats .................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................... 66.670,41 

 
1.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici 
 

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ............................................. 1.167.292,07 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV ................................. 857.146,13 
_______________________________________________________________ 
(a) Operacions corrents ....................................................................... 310.145,94 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ............................................ 241.851,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII ............................... -48.540,79 
______________________________________________________________ 
(b) Operacions de capital ..................................................................... 193.310,21 
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  ............................ 503.456,15 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII .............................................................. 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ................................................ 0,00 
___________________________________________________________ 
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2. ACTIUS FINANCERS ................................................................................. 0,00 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ................................................................ 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ....................................... 167.837,77 
__________________________________________________________________ 
 
3. PASSIUS FINANCERS ................................................................... -167.837,77 
 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) .............. 335.618,38 
 
 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
-  Desviacions positives de finançament ............................................. -218.449,40 
+ Desviacions negatives de finançament ............................................... 93.732,42 
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals ....................... 0,00 
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ............................. 210.901,40 
 

 
1.3.c) Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS ......................................................................... ......313.983,60 
 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ........................................... 816.186,42 
 + Del pressupost d’ingressos exercici corrent ................................. 480.086,79 
 + Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ............................... 330.301,27 
 + D’operacions no pressupostàries ..................................................... 5.798.36 
 - Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva .............................. 0,00 
 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ................................. 111.088,00 
 + Del pressupost de despeses exercici corrent ................................. 66.670,41 
 + Del pressupost de despeses exercicis tancats ........................................ 0,00 
 + D’operacions no pressupostàries ................................................... 44.417,70 
 - Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ................................ 0,11 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) .............................. 1.019.082,02 
 - Drets de dificíl o impossible recaptació ........................................... 92.686,98 
 - Excés de finançament afectat ....................................................... 334.304,65 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ....592.090,39 

 
1.3.d) Romanents de crèdit 

 
Els romanents de crèdit totals són de 397.304,65€, el detall dels quals és el següent: 
 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 334.304,65 € 
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  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 63.000,00€ 
 
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a 
despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment 
d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions 
previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici 
següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers: 
 
- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com 

transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici. 
- Els crèdits que estiguin compromeses 
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9) 
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats 
 
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de 
forma obligatòria. 
 
1.3.f) Compliment estabilitat pressupostària 
 

El pressupost general liquidat de l’exercici 2014 compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 454.988,04 
€. 
 
1.3.g) Compliment regla de la despesa 
 
El pressupost general liquidat de l’exercici 2014 compleix amb la regla de la despesa 
per import de 119.717,31 €, atès que el límit de la regla de la despesa establert a partir 
de la liquidació de l’exercici 2013 era de 897.310,79 €, quantitat que es pot 
incrementar en l’1,5% per tal d’establir el sostre per al 2014 resultant un import de 
910.770,45 € i la despesa total computable de la liquidació de l’exercici 2014 ha estat 
de 791.053,14 €. 
 
 
1.3.h) Anàlisi de l’objectiu del deute públic 

 
El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats del 
32,87%. 
 
 
2.- ORGANISME AUTÒNOM  
 
L’Ajuntament no té cap organisme autònom. 
 
2n. Donar-ne compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri”. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats. 
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d) Donar compte del decret núm. 68 de data 25/02&2015 pel qual s’aprova la 

modificació de crèdits núm. 1 d’incorporació dels romanents del crèdits 

del pressupost de l’exercici 2014. 

 

L’alcalde explica detalladament cadascun dels romanents de crèdit que s’incorporen.  

 

La senyora Borràs pregunta quin tipus de maquinària és. 

 

Respon del senyor alcalde que es va fe runa previsió perquè no sabien en quin estat 

es trobaria la maquinària. 

 

El senyor Ribas afegeix que això és el que va sobrar. 

 

Seguidament es dóna compte del següent decret de l’alcaldia: 

 

“D’acord amb l’article 15 de les bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2015, 
correspon a l’Alcalde aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit, previ 
informe de la Intervenció de Fons. 
 
Atès el que estableix l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 
47 i 48 del Reial Decret 500/1990. 

 
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons, 

D  I  S  P  O  S  O 

 
1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit MC 1/2015, d’incorporació de 
romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2014, per un import total de 
397.304,65 € (tres-cents noranta-set mil tres-cents quatre euros amb seixanta-cinc 
cèntims), que es finançaran amb romanent líquid de tresoreria afectat per import de 
334.304,65 € i amb romanent de tresoreria per despeses generals per import de 
63.000,00 €, que s’incorporaran a l’estat de despeses del pressupost d’enguany, 
segons el detall següent: 
 

A) Despeses 
 
  Partida              Concepte                                                 Import 
1.3420.622030  Tancament pista Poliesportiva           287.830,25 € 
1.9260.624000  Furgoneta Brigada Municipal              25.000,00 € 
1.1520.689000 Exec.subsidiària Rehab.Edif. St.Ramon  30.000,00 € 
1.1510.622000 Adq. I rehabilitació pis St.Ramon 1           33.000,00 € 
1.1610.623000 Adquisició comptadors aigua                    1.994,10 € 
3.3340.623000 Maquinària i instal. Centre cívic                 9.240,96 €  
1.1330.629000 Senyalització homologada                       10.239,34 €  
                                                                                ---------------------- 
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                                     Total modificació despeses    397.304,65 € 
 

B) Ingressos 
 

  Partida              Concepte                                                 Import 
  

    2. 87010      Romanent tresoreria ing. afectats             334.304,65 € 
    2. 87000      Romanent tresoreria desp. Generals   63.000,00 € 

                                                                    --------------------  
                                   Total modificació ingressos      397.304,65 € 
 
Els membres present al Ple es donen per assabentats. 
 

 

 

e) Donar compte del decret núm. 77 de data 02/03/15 de contractació laboral 

temporal urgent, modalitat interinatge, a jornada parcial de la Sraxxxxxxx 

 

“Vist que els dies 2, 3 i 4 de març 2015 la senyora xxxxxx,  treballadora d’aquest 
Ajuntament adscrita als Serveis de Neteja dels Edificis de l’Ajuntament  ha sol.licitat un 
permís mèdic. 
 
Vist la insuficiència dels recursos humans de que disposa aquest Ajuntament per tal de 
realitzar les feina de la treballadora. 
 
Vist que en data 3 de novembre de 2014 fa finalitzar el procés selectiu per a una 
personal per la neteja de les dependències municipals i que, d’acord amb les bases 
d’aquesta convocatòria, les persones que van superar les proves però no van 
aconseguir la plaça, entrarien en una borsa de treball per cobrir possibles baixes 
posteriors. 
 
Vist que la senyora xxxxxxx seria la persona que, d’acord amb la borsa de treball, seria 
a qui li correspondria la contractació en cas de baixa. 
 
Vist  que existeix consignació pressupostària suficient per atendre aquesta despesa 
amb càrrec a les partides 1.9200.130000 i 1.9200.130020 del pressupost municipal pel 
2015. 
 
Vist el que disposa l’article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual 
es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de 
duració determinada i l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament del personal al servei de les entitats locals, aquesta Alcaldia-Presidència, 
 

D I S P O S A 
 
1r.- Declara la màxima urgència en la contractació d’un treballador laboral adscrit al 
servei de neteja dels edificis de l’Ajuntament per cobrir el permís mèdic de la senyora 
xxxxxxx. 
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2n. Contractar laboralment per duració determinada en la modalitat d'interinatge a 
senyora xxxx, amb domicili a Sant Julià del Llor i Bonmatí, C/ Sant Grau, xx i DNI 
xxxxx, sota el següent règim jurídic:   
 

- Modalitat del contracte: interinatge 
- Duració: permís mèdic de la senyora xxxxxx 
- Jornada: 20 hores setmanals (de dilluns a divendres) 
- Categoria : subaltern 
- Retribució: La retribució serà els dies treballats proporcionals a la quantitat 

de 492,31 €/mensuals. Per tant la retribució estarà condicionada al període 
del permís mèdic de la senyora xxxxxx 

- Data d' inici: 2 de març de 2015 
 

3r. Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 
 
4t. Publicar aquesta resolució al BOP i DOGC. 
 
5è. Notificar aquesta resolució a la interessada i a la Gestoria Ribas Álvarez”. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats. 
 
 
 

3.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBLIGACIONS 
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 4r TRIMESTRE DEL 
2014. 
 
“ 

INFORME 4r 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 



13 

 

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: 
 

“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 
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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 : 

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 



15 

 

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 4r 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 d’aquest informe. 
 
 
 
 
4t. . DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 
DEL PRESSUPOST 2015 
 
“Vist l'Informe Secretaria-Intervenció, inclòs a l'expedient, i de conformitat amb el que 
disposa l'article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecten a les partides 
que a continuació es detallaran. 
 
Vist que a l’article 2 del Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per tal de 
garantir l’estabilitat pressupostària i de Foment de la Competivitat, on es regulava la 
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del 
sector públic. 
 
Vista la Disposició Addicional 12ena de la Llei 36/2014 de 26 de desembre on 
s’estableix la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre 
de 2012 del personal del sector públic i on s’estipula que el personal del sector públic 
percebrà la part proporcional corresponent als primers 44 díes de la paga 
extraordinària i pagues addicionals o equivalents del mes de desembre de 2012 i que 
s’havien suprimit. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va realitzar el 2012 una retenció 
de crèdit per l’import de les pagues que no es van fer efectives al personal de la 
corporació i en conseqüència l’import no abonat va quedar inclós en el romanent de 
tresoreria per despeses generals de l’exercici 2012 i següents. 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits num. 02/15 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
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HABILITACIÓ / SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
     

   

Consign. 
Actual 

 
Modificació   Consig.Definit 

      
  

 1.9200.120010 
 

RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCIONARI A2 

16.502,30   735,81   17.238,11 

1.9200.120030 
 

RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL 
FUNCIONARI C1 

35.964,36   1.101,50   37.065,86 

1.9200.130000 
 

RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL 
LABORAL 

84.112,90 
 

1.488,16   85.601,06 

        

  
SUPLEMENTS I HABILITACIÓ CRÈDIT 

 
  3.325,47   

 

   
  

    

  
        

  

  
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES     3.325,47 

  

     
  

  
NOUS / MAJORS INGRESSOS   

 
  

  

     
  

  
  

  
ROMANENT TRESORERIA DESPESES 
GENERALS 

    3.325,47     

  
TOTAL MAJORS INGRESSOS     3.325,47 

   
 

 
   
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. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA D’ESTUDI, ANÀLISI 
I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS  I UNA ALTRE MODIFICACIÓ A 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS.  
 
 
“ Fonaments de fet 
 
L’actual taxa per censar un animals  i expedir la placa per la tinença d’animals domèstic 
té un import de 26 €. És voluntat d’aquest consistori sensibilitzar a la població de la 
necessitat de complir  l’obligació legal de que tots els gossos, gats i fures han d’estar 
censats en el Cens Municipal d’Animals de Companyia. Per aquest motiu s’ha cregut 
convenient reduir l’import d’aquesta taxa a 10 € amb la finalitat d’estimular al propietari de 
l’animal perquè compleixi aquesta obligació legal. 
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D’altra banda s’ha detectat un error en la bonificació de la taxa núm. 7 reguladora de la 
recollida de residus sòlids urbans atès que la remissió que hauria de fer la bonificació del 
50% a les persones jubilades, pensionistes i discapacitades a l’article 5 apartat 3 de 
l’Ordenança Fiscal  núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable  la 
fa, per error, a l’article 5 apartat 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 relatiu a les famílies 
nombroses. Es tracta d’un error material mecanogràfic que cal corregir. 
 
Fonaments de dret 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran 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. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
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. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
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l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist el que disposa també l’article 105.2 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 unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r.  Aprovar provisionalment la modificació de les següents Ordenances Fiscals que 
consten a l’annex 1 d’aquest acord: 

 

 O.F núm. 7 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de 
residus municipals.  

 O.F. núm. 8 de la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents 
administratius 

 
2n. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta 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 les Ordenances, 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 estimin 
oportunes. 
 
3r. Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat termini 
d’ exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional es consideraran 
elevats a definitius. 
 
4t. Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent-hi els provisionals elevats 
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions aprovades, 
es publiquin al Butlletí Oficial de la Província. 
 

 
ANNEX A L’ACORD 
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ARTICLE 12.- BONIFICACIONS 
 
Gaudiran d'una subvenció del 50%, les persones contemplades en el paràgraf 3r de l’art. 5 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora del subministrament d’aigua potable,  i es calcularà en 
funció dels mateixos paràmetres contemplats en l’Ordenança Fiscal núm. 10. 
 

 

 
 
2.1. Tinença d’animals 
Registre i expedició de placa censal per tinença animals ................................. 10 € 
 
 

 
 
6è. DICTAMENT PROPOSANT APROVAR INCIALMENT LES BASES 
ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR  I 
CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2015-2016 
 
Demana la paraula la senyora Borras per preguntar si es igual que l’any passat. 
 
Respon la senyora Bresco que si pero, com que els barem es regeixen pel SMI, s’han 
hagut d’adaptar. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“A la vista de diversos informes emesos pels tècnics del Consorci de Benestar Social 
de la Selva sobre la necessitat d’un ajut econòmic a determinades famílies d’alumnes 
del CEIP Sant Jordi per a fer front als impagament de divers material escolar s’ha 
cregut convenient regular una bases per l’atorgament d’un ajut econòmic en règim de 
concurrència competitiva. 
 
Vist el que disposa l’article 124 del Decret 179/95,de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i l’article 17 apartats 2 i 3 
de la Llei 38/2003, general de subvencions, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 
 

ACORD 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 7: 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  DE GESTIÓ 

DE RESIDUS MUNICIPALS 

ORDENANÇA FISCAL núm. 8 
REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ESTUDI, L’ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE 

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
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1r. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores dels ajuts per a material 
escolar de l'ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí i convocatòria per al curs 2015-
2016 i que consten en l’annex d’aquest acord. 
 
2n. Sotmetre aquest acord i les bases dels ajuts a informació pública per un termini de 
20 dies, des de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
tauler d’edictes de la corporació, per tal que s’hi pugui presentar al·legacions o 
suggeriment. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3r. Aquestes bases s’entendran definitivament aprovades en el supòsit que durant 
l’esmentat termini no es formuli cap al·legació. 
 
 
ANNEX A L’ACORD: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ I CONVOCATÒRIA PER AL CURS 
2015-2016 
 
 
Article 1. Objecte  
 
L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a l’adquisició 
de material escolar als alumnes empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí matriculats a 
l’escola pública del municipi que es trobin en una situació familiar especial amb necessitats 
socials i/o econòmiques.  
 
S’entendrà per material escolar tot aquell que sigui imprescindible per al desenvolupament 
normal de l’activitat lectiva de l’alumne/a i que vingui determinat abans de l’inici del curs per la 
direcció i/o el claustre de l’escola.  
 
  
Article 2. Procediment de concessió dels ajuts  
 
2.1 El procediment per a la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases serà el de 
concessió en règim de concurrència competitiva.  
 
2.2 La gestió d’aquests ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.  
 
   
Article 3. Òrgan competent per a la concessió dels ajuts  
 
Tenint en compte el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en relació amb el que estableix l’article 10.4 de la Llei general de 
subvencions, s’estableix el següent ordre competencial: la competència per a l’atorgament 
d’aquests ajuts correspondrà a la Junta de Govern Local, en virtut de l’acord plenari de data 9 
de juliol de 2011, sobre delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local.  
  
Article 4. Convocatòria i quantia  
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Es publicarà al tauler d’edictes, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la 
Corporació la convocatòria d’aquests ajuts i s’indicarà l’import màxim de la subvenció, la 
corresponent partida pressupostària i l’import individualitzat per cada beneficiari.  
  
 Article 5. Persones beneficiàries  
 
5.1 Seran beneficiaris els alumnes empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí matriculats a 
l’escola pública del municipi que es trobin en una situació familiar especial amb necessitats 
socials i/o econòmiques.  
5.2 Els sol·licitants dels ajuts de material escolar seran els pares, les mares o els tutors legals 
de les persones beneficiàries.  
  
Article 6. Requisits dels beneficiaris  
 
6.1 Per poder rebre l'ajut cal:  
a) Estar empadronat a Sant Julià del Llor i Bonmatí, tant l’alumne com el sol·licitant de l’ajut, 
sigui el pare, la mare o el tutor legal.  
b) Estar matriculat a l’escola pública de Sant Julià del Llor i Bonmatí.  
c) Tenir uns ingressos familiars nets iguals o inferiors als imports de l’escalatge següent:  
  

Membres unitat convivencial Ingressos familiars mensuals 

2 persones 1,5 Salari Mínim Interprofessional (SMI)* 

3 persones anterior + 33% SMI 

4 persones anterior + 25% SMI 

5 persones anterior + 10% SMI 

6 persones anterior + 10% SMI 

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

Nombre de fills Punts 

1 0 

2 1 

3 o més 2 

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

 Situació laboral Punts 

Treball fix 0 

Treball per compte propi 0 

Pensionista o jubilat 1 

Treball eventual 1 

Atur cobrant subsidi 1 

Atur en tràmit 2 

Pensionista en tràmit 2 

Prestacions assistencials 3 

Atur sense subsidi 4 

 Article 10. Quantia individualitzada dels ajuts o criteris per a la seva determinació  
 
En cada convocatòria es fixarà la quantia individualitzada dels ajuts o els criteris per a la seva 
determinació.  
 
En el cas que entre totes les peticions admeses se superi la quantitat de la partida 
pressupostària prevista, es prorratejaran linealment a la baixa tots els ajuts sol·licitats, fins a 
arribar a la quantitat consignada.  
  
Article 11. Justificació dels ajuts  
 
El proveïdor o l’entitat que gestioni l’adquisició de material escolar, sigui la direcció del centre, 
sigui l’AMPA o un altre proveïdor, hauran de presentar a l’Ajuntament el rebut corresponent i el 
justificant de l’adquisició de material escolar amb el nom de la persona beneficiària en el termini 
de 15 dies posteriors a la data de la notificació de l’acord de concessió de l’ajut.  
  
Article 12. Pagament dels ajuts  
 
L’import dels ajuts s’abonarà directament als proveïdors que es determini o a l’entitat que 
gestioni l’adquisició de material escolar, sigui la direcció del centre, sigui l’AMPA o un altre 
proveïdor.  
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Article 13. Compatibilitat amb altres subvencions  
 
Els ajuts per a l’adquisició de material escolar que atorgui l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí són compatibles amb altres ajuts que pel mateix concepte la persona beneficiària 
pugui rebre d’altres administracions, però en cap cas la totalitat dels ajuts rebuts pot superar el 
cost real del material escolar adquirit.  
És per això que s’informarà altres administracions de l’import concedit per l’Ajuntament per 
aquest concepte a la persona beneficiària.  
Si la persona beneficiària hagués rebut en total pel mateix concepte un import superior al cost 
real del material escolar adquirit, el sol·licitant haurà de retornar la diferència a l’Ajuntament de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
Article 14. Règim jurídic  
 
En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova s’aprova del 
Reglament de la Llei general de subvencions i la resta de normativa concordant.  
  
Article 15. Vigència  
 
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin.  
 
 
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓ, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, PER A AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR 2015-
2016.  
  
1. Objecte  
L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a l’adquisició 
de material escolar als alumnes empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí matriculats a 
l’escola pública del municipi que es trobin en una situació familiar especial amb necessitats 
socials i/o econòmiques.  
 
S’entendrà per material escolar tot aquell que sigui imprescindible per al desenvolupament 
normal de l’activitat lectiva de l’alumne/a i que vingui determinat abans de l’inici del curs per la 
direcció i/o el claustre de l’escola.  
  
2. Destinataris  
Seran beneficiaris els alumnes empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí matriculats a 
l’escola pública del municipi que es trobin en una situació familiar especial amb necessitats 
socials i/o econòmiques.  
 
Els sol·licitants dels ajuts de material escolar seran els pares, les mares o els tutors legals de 
les persones beneficiàries.  
  
3. Requisits dels beneficiaris 
Els requisits que hauran de complir els beneficiaris estan previstos a l’Article 6 de les Bases 
específiques reguladores dels ajuts per a material escolar de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor 
i Bonmatí. 
 
Els ingressos familiars nets requerits per poder aspirar a la concessió dels ajuts, segons 
l’Article 6.c de les Bases específiques reguladores dels ajuts per a material escolar, seran els 
següents per al curs 2015-2016: 
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Membres unitat 
convivencial 

Ingressos familiars 
mensuals 

 

2 persones 972,90 euros/mes 1,5 SMI 

3 persones 1186,93 euros/mes anterior + 33% SMI 

4 persones 1349,08 euros/mes anterior + 25% SMI 

5 persones 1413,94 euros/mes anterior + 10% SMI 

6 persones 1478,80 euros/mes anterior + 10% SMI 

 
*Es pren com a referència el Salari Mínim Interprofessional (SMI) aprovat per al 2015, que és 
de 648,60 euros mensuals, d’acord amb el Reial Decret 1106/2014, de 26 de desembre, pel 
qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2015. 
 
4. Bases dels ajuts  
La publicació de les bases específiques reguladores es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.  
  
5. Crèdit pressupostari  
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 1.000 €. Els ajuts seran a càrrec de 
la partida pressupostària  “Beques llibres i material escolar 4.3230.480000 del Pressupost 2015 
de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.  
  
 
6. Quantia individualitzada de l’ajut  
L’import màxim de l’ajut per alumne serà de 100 €.  
 
 
7. Termini i presentació de sol·licituds   
Per al curs escolar 2014-2015, el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de material 
escolar serà del 25 de juny a l’10 de juliol del 2015.  
 
Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament dins del termini establert en la 
present convocatòria o bé per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
 
  
8. Resolució i notificació  
En la primera Junta de Govern Local que es convoqui immediatament després d’haver finalitzat 
el termini de la valoració de les sol·licituds, les regidories d’Ensenyament i d’Acció Social 
sotmetran una proposta a l’aprovació de la Junta de Govern Local, que serà qui aprovarà la 
concessió definitiva dels ajuts.  
 
La resolució adoptada es comunicarà individualment als sol·licitants en el termini màxim de 15 
dies comptats a partir de la data d’aprovació.  
 
L’Ajuntament comunicarà la resolució al proveïdor o a l’entitat que gestioni l’adquisició de 
material escolar, sigui la direcció del centre, sigui l’AMPA, perquè es dugui a terme l’adquisició 
acordada del material escolar.  
 
Així mateix, l’Ajuntament comunicarà a la direcció i/o el claustre de l’escola la resolució sobre la 
concessió d’ajuts per a material escolar, així com a altres administracions.  
  
 
9. Termini de justificació  
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El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts en aquesta convocatòria finalitzarà 15 
dies després de la notificació de l’acord de concessió de l’ajut.  
  
10. Publicitat  
L’acord de concessió de l’ajut es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament mitjançant l’acta de 
la Junta de Govern Local en què s’aprovi.  
  
11. Règim de recursos  
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
president de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, en el 
termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació.  
 
 

 
 
7è PROPOSANT APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA DE PROTECCIÓ, 
CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS. 
 
“Fonaments de fet 
 
D'acord amb la Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la UNESCO 
el 27 d'octubre de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, els animals 
són éssers vius sensibles que tenen uns drets que l'espècie humana ha de respectar, 
la qual cosa constitueix un dels fonaments de la coexistència de les espècies en el 
món. També es reconeix que el respecte als animals està lligat al respecte entre els 
mateixos humans. 
 
La tinença d’aquests animals, comporta tot un seguit d’obligacions i responsabilitats en 
relació amb la resta de persones, la ciutat i el mateix animal, com també amb la resta 
d’espècies animals i vegetals que conviuen de forma natural a l’ecosistema urbà.  
 
La voluntat de regular la protecció i la tinença responsable dels animals adaptada als 
temps actuals i alhora d’incorporar les darreres modificacions legislatives   a la 
normativa sectorial vigent, és el que ha  propiciat l’elaboració d’una nova ordenança, 
amb l’objectiu de millorar i garantir la convivència entre persones i animals a la nostra 
vila. 
 
 
Fonaments de dret 
 

- Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el 
registre general d’animals de companyia. 

- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de 
manteniment dels animals de companyia. 

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
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- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 

- Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia 
per als animals de companyia. 

- RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 i la seva 
modificació en el RD 1570/2007 de 30 de novembre. 

- Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 

- Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. 
- Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de protecció dels animals. 
 
 
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 l’”Ordenança de protecció, control i tinença d’animals” que 
s’acompanya com annex a aquest acord. 
 
2n. Sotmetre aquesta acord i el text de l’ordenança al tràmit d'informació pública per 
un termini de 30 DIES, amb publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària,  al tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament, als 
efectes d'examen de l'expedient i presentació de les reclamacions i suggeriments que 
es creguin oportuns. 
 
3r. Si no es presenta cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé 
definitiu, d’acord amb el que disposa l'article 65 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.” 
 
ANNEX A L’ACORD: 
 

ORDENANÇA DE PROTECCIÓ, CONTROL, I TINENÇA D’ANIMALS DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
D'acord amb la Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la UNESCO el 27 d'octubre de 
1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, els animals són éssers vius sensibles que tenen 
uns drets que l'espècie humana ha de respectar, la qual cosa constitueix un dels fonaments de la 
coexistència de les espècies en el món. També es reconeix que el respecte als animals està lligat al 
respecte entre els mateixos humans. 
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La tinença d’aquests animals, comporta tot un seguit d’obligacions i responsabilitats en relació amb la 
resta de persones, la ciutat i el mateix animal, com també amb la resta d’espècies animals i vegetals que 
conviuen de forma natural a l’ecosistema urbà.  
 
La voluntat de regular la protecció i la tinença responsable dels animals adaptada als temps actuals i 
alhora d’incorporar les darreres modificacions legislatives   a la normativa sectorial vigent, és el que ha  
propiciat l’elaboració d’una nova ordenança, amb l’objectiu de millorar i garantir la convivència entre 
persones i animals a la nostra vila. 
 
 
NORMATIVA SECTORIAL RELACIONADA AMB ELS ANIMALS : 
 
Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre la regulació de certàmens i altres concentracions d’animals 
vius a Catalunya. 
 
Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals de 
companyia. 
 
Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de 
companyia. 
 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 
 
Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de 
companyia. 
 
RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 i la seva modificació en el RD 
1570/2007 de 30 de novembre. 
 
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. 
 
Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 
 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
 
TÍTOL I. OBJECTE  I FINALITATS 
 
Article 1r. Objecte 
 
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, el control , la tinença i la venda d’animals, 
independentment de la residència del propietari, dins el terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
2. Les finalitats d'aquesta Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, 
garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments d'animals, 
fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, la tranquil·litat 
i la seguretat de les persones. 
 
3. L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí disposarà d’un cens municipal per a la inscripció dels 
animals de companyia del municipi, en el qual hi haurà un apartat específic per als gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
4. Són objecte d’especial regulació el cens i la identificació dels animals de companyia amb l’objectiu de 
disminuir els abandonaments a la via pública i garantir la convivència i tinença responsable. 
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5. Aquesta ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i catalana de 
protecció i tinença d’animals i de tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
 
Article 2n. Àmbit d’aplicació 
 
1. Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta ordenança són els animals 
domèstics i de companyia. 
 
2. Queden inclosos en aquesta ordenança els animals considerats potencialment perillosos i els de 
perillositat constatada. 
 
3. Queden exclosos d’aquesta ordenança i condicionats a la seva normativa específica, els animals de la 
fauna salvatge autòctona i no autòctona, excepte  els animals que es crien per a la producció de carn i els 
que treballen en l’agricultura. 
 
 
Article 3r: Definicions 

 
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per : 
 
1.- Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb 
persones i que no pertanyen a la fauna salvatge, i proporcionen companyia, esbarjo o lleure, ajut personal 
i/o laboral, estiguin o no en les llars, instal·lacions temporals o en establiments de venda. També tenen 
aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte 
útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen a l’agricultura. 
 
2. Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat 
d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta ordenança, gaudeixen sempre d’aquesta consideració  els 
gossos, gats i fures. 
 
3. Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual 
depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum de captiveri.  
 
4. Fauna salvatge autòctona: espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol i 
les que hi hivernen o hi són de pas.  
 
5.- Fauna salvatge no autòctona: espècies animals originàries de fora de l’Estat espanyol . 
 
6. Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la 
convivència amb les persones. 
 
7. Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu al nucli urbà de les ciutats i pobles compartint territori 
geogràfic amb les persones (colom roquer, gavià argentat, estornells i d’altres espècies de la fauna 
salvatge no autòctona que determini la legislació sectorial). 
 
8. Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al 
manteniment d’animals, els establiments de venda i/o cria d’animals, els centres d’acollida d’animals, els 
domicilis particulars on es fan vendes o d’altres transaccions amb animals i les instal·lacions que allotgin 
més de vuit animals de companyia en un habitatge de tipus horitzontal situat en zona urbana, jardí, finca o 
altre espai, i més de cinc en un habitatge de tipus vertical. D’altres que determini la legislació sectorial. 
 
Queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o 
d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura. 
 
9. Instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia: establiments on es guarden els animals de 
companyia i se’n té cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament i els clubs esportius. 
 
10. Animal perdut: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona però duu identificació 

del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. 
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11. Animal abandonats: és l’animal quei no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu 
origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora.  
 

 

Article 4t. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los 

 
1. L’Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, té el deure de protegir els animals d'acord amb 
l'art. 45.2 de la Constitució Espanyola,  sens perjudici també de vetllar per la seguretat de les persones i 
dels seus béns. 
 
2. Tothom té el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los d'acord amb l'art.. Tothom té el deure 
de complir les normes contingudes en aquesta Ordenança i de 45.2 de la Constitució Espanyola, 
denunciar els incompliments que presenciïn o dels quals en tinguin coneixement cert. L'Ajuntament ha 
d'atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i exercir les accions que en cada 
cas escaiguin. Per a garantir el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los, qualsevol persona 
física tindrà la condició d'interessada en els procediments administratius municipals relatius a la protecció 
d'animals sempre i quan s'hi personi. 
 
 
Article 5è. Entitats de protecció i defensa dels animals 
 
1. Als efectes d'aquesta Ordenança són entitats de protecció i defensa dels animals les associacions, 
fundacions i organitzacions sense ànim de lucre que tenen, entre d'altres finalitats, la defensa i la 
protecció dels animals. 
 
2. La participació de les entitats de protecció i de defensa dels animals serà la prevista en el Reglament 
de  Participació Ciutadana. 
 
3. Les entitats de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes i reconegudes per la Direcció 
General de Medi Natural, poden exercir la gestió cívica de competències municipals sobre protecció i 
tinença d'animals i tindran la condició d'interessades en els procediments administratius municipals 
relatius a la protecció dels animals sempre i quan s'hi personin. 
 
 
Article 6è. Accés a la informació relativa a animals 
 
1. Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació relativa als animals de la 
que, en relació a l'aplicació d'aquesta Ordenança, disposin l'Ajuntament i els organismes amb 
responsabilitats públiques en matèria de protecció i tinença d'animals que estiguin sota el control de 
l'Ajuntament. 
 
2. El dret d'accés a aquesta informació ambiental s'exercirà en els termes que regula la Llei 38/1995, de 
12 de desembre del dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient, modificada per la Llei 55/99, 
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 
 

 

TÍTOL II . CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA 

 
Article 7è. Àmbit d’aplicació 
 
Són aplicables als animals de companyia totes les normes recollides en el Títol III de protecció i tinença 
d’animals  i el Títol IV de presència d’animals a la vila. 
 
 
CAPÍTOL I. IDENTIFICACIÓ I CENS 
 
Article 8è. Obligacions dels propietaris o posseïdors d’animals de companyia. 
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Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a: 
 
a) Identificar-los electrònicament mitjançant la implantació d’un transponedor que contingui un microxip 
amb un codi homologat o d’altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària dins els dos 
mesos següents a la data de naixement de l’animal. 
 
b) Inscriure’ls en el registre censal municipal en un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 
30 dies des de la data d'adquisició. 
 
En cas de gossos potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània la sol·licitud de la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i aportar la documentació 
requerida en l’article 13è d’aquesta ordenança. 
 
c) Comunicar al cens municipal en el termini màxim de 30 dies la baixa per mort,  la cessió, el canvi de 
residència de l’animal i/o del propietari per període superior a 6 mesos i qualsevol altra modificació de les 
dades que figuren en aquest cens justificar-ne els canvis. 
 
d) Comunicar per escrit o telemàticament, de forma que en quedi constància, a l’ajuntament del terme 
municipal on s’ha produït la pèrdua i a l’ajuntament on està censat l’animal, en el termini de 48 hores, des 
que es té coneixement del robatori o pèrdua d’un animal de companyia amb la documentació identificativa 
pertinent a l’efecte de facilitar-ne la recuperació. 
 
e) Proveir-los de la cartilla sanitària oficial, de forma prèvia a la inscripció en el cens municipal i efectuar 
controls veterinaris periòdicament, com a mínim una vegada a l’any, i disposar de la documentació 
sanitària. 
 
 
Article 9è. Cens municipal. 
 
1. És obligatòria la inscripció al cens municipal dels animals de companyia en el qual s’inscriuran els 

gossos, els gats i les fures, i dels altres animals que es determinin per reglament,  que resideixen de 

manera habitual al municipi.  

 

En el cens municipal hi figuraran, com a mínim, les dades que es descriuen a continuació, per tal 

d’establir una base de dades d’identificació i registre d’animals domèstics de companyia: 

1. Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l’animal: 

- Nom i cognoms 

- NIF 

- Domicili  

- Dades d’identificació veterinària de l’animal: 

- Nom de l’animal 

- Espècie i raça 

- Sexe 

- Data de naixement 

- Sistema d’identificació utilitzat i codi d’identificació 

- Nom, cognoms i número de col·legiat del veterinari que s’ocupa del control         habitual de 

l’animal. 

-      Antecedents d’atacs a persones i animals que hagi ocasionat. 
 

En el cens municipal de l’ajuntament s’ha d’incloure un apartat específic per a gossos que es considerin 

potencialment perillosos. En aquest cas, a més de les dades anteriorment citades, es sol·licitarà: 

 

 

- Dades de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
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- Incidències relacionades amb l’animal (lesions, agressions o danys a persones o a d’altres 

animals) conegudes per les autoritats administratives o judicials 

- Denúncies o sancions de què hagi estat objecte el posseïdor i/o propietari de l’animal. 

 

2. Les baixes per mort s’han de justificar mitjançant certificat veterinari i/o document d’eliminació del 
cadàver o declaració jurada. 
 
3. Les pèrdues i els robatoris s’han de justificar mitjançant còpia de la denúncia a la policia municipal o 
còpia del document de comunicació de la pèrdua o declaració jurada. 
 
4. Els canvis de residència en el mateix municipi, cal aportar la justificació de la nova adreça del propietari 
i/o de l’animal i el document de modificació de l’adreça en el registre d’identificació. 
 
5. Les baixes per trasllat a un altre municipi s’han de justificar mitjançant l’alta de l’animal en el registre 
censal del nou municipi o la justificació de petició d’alta. 
 
6. Els canvis de titular s’han d’acreditar amb una còpia de la declaració de cessió, donació o venda, 
signada, on han de constar les dades i les signatures dels propietaris i dels contribuents actuals i 
anteriors, el document de modificació del titular en el registre d’identificació i el nou domicili del titular o 
propietari i/o de l’animal de companyia, si escau. 
 
 
Article 10è. Registre General d’Animals de Companyia. 
 
El Registre general és únic i és constituït pel conjunt de dades d'identificació dels censos municipals 
d'animals de companyia del conjunt de municipis de Catalunya. 
 
 
Article 11è. A les vies i els espais públics 
 
En les vies i espais públics els animals de companyia han de dur d’una manera permanent una placa 
identificadora, o qualsevol altre mitjà d’identificació, adaptada al collar o a la corretja en què han de 
constar el nom de l’animal i les dades i el telèfon de la persona que n’és posseïdora o propietària.  
 
Per raons de seguretat, els gossos destinats a activitats esportives, salvaguarda, protecció civil, cossos i 
forces de seguretat i d’altres assimilables estan exempts de l’obligació de dur la placa identificativa durant 
la realització de l’activitat. 
 
 
Article 12è. Transaccions amb animals de companyia. 
 
1. En qualsevol transacció amb animals de companyia (donació, cessió, venda, permuta...), incloses les 
efectuades per particulars, els animals han d’estar identificats i amb el tràmit del cens iniciat. 
 
2.  La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per a fer 

qualsevol transacció de l’animal, i ha de constar en qualsevol documentació que faci referència a l’animal. 

Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la identificació de l’animal és nul·la i es té per no 

feta. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin 

correspondre. 

3. Els establiments de venda estan obligats a facilitar la inscripció de l'animal motiu de la transacció en el 
cens municipal, amb el requisit previ d’estar identificat. 
 
4. Els animals de companyia del centre d’acollida d’animals de referència del municipi aptes per ser 
adoptats, prèvia revisió veterinària, seran desparasitats, vacunats, esterilitzats i identificats prèviament al 
lliurament en adopció i les despeses aniran a càrrec de l’adoptant. Es lliurarà l’animal juntament amb un 
contracte d’adopció. S’haurà de censar d’immediat si el propietari resideix al municipi de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí.  Es comunicarà a l’ajuntament pertinent, si l’adoptant és d’un altre municipi. 
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5. En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos cal que el nou propietari sol·liciti 
la corresponent llicència municipal de tinença i/o conducció. 
 
 
 
CAPÍTOL II. GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 
Article 13è. Condicions i requisits d’obtenció de la llicència. 
 
La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l’obtenció prèvia de la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, per part del propietari o 
posseïdor de l’animal. 
 
Aquesta llicència l’emet l’ajuntament del municipi on resideix habitualment el gos i on ha d’estar censat i 
l’ha de sol·licitar l’interessat. 
 
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos requereix el compliment dels requisits següents: 
 
a) Inscripció del gos en el registre censal municipal. 
 
b) Ser major d’edat. Cal acreditar-ho amb el DNI, passaport o carnet de conduir. 
 
c) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions o tortures contra la llibertat o contra la 
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així 
com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. 
Aquest certificat d’antecedents penals el sol·licita la mateixa  administració municipal. 
 
d) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions 
accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic 
d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, si escau, 
renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta llicència, sempre 
que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta 
íntegrament. 
 
Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de 
l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
A l’efecte de facilitar la justificació del compliment d’aquest requisit, en aquells casos en què no existeixi 
delegació perquè els ajuntaments puguin sancionar, els directors territorials del Departament de Medi 
Ambient notificaran a l’ajuntament corresponent les sancions imposades que hagin comportat mesures 
accessòries. També es pot presentar una declaració jurada de l’interessat si no ha estat sancionat per 
infraccions greus o molt greus. 
 
e) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o 
revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. 
 
f) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una 
cobertura no inferior a 150.253 €, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
 
En aquesta pòlissa, hi hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la 
renovació de la pòlissa, se n’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui comprovar-ne la 
vigència. S’haurà de presentar còpia de la pòlissa i del rebut acreditatiu de l’últim pagament. 
 
g) Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip i la cartilla sanitària de 
l’animal. 
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La llicència tindrà una vigència de cinc anys, que es pot renovar a petició del seu titular per períodes 
successius d’igual termini. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu 
titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits. 
 
La inscripció al cens municipal es completarà amb el lliurament al propietari i/o conductor de la resolució 
municipal i d’un carnet on constaran les dades de l’animal i de la persona propietària o conductora. 
 
 
TÍTOL III. DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS 
 
CAPÍTOL I. PROHIBICIONS 
 
Article 14è. Prohibicions, segons l’article 6è del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
Queda expressament prohibit respecte als animals: 
 
a) Maltractar-los, agredir-los i/o afectar-los físicament o psicològicament. 
 
b) Abandonar-los. 
 
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de 
seguretat de l’animal. 
 
d) Practicar-los mutilacions, extirpar-los parts del cos o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb 
assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir la salut de l’animal o per limitar-ne o 
anul·lar-ne la capacitat reproductiva. 
 
e) No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut. 
 
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions 
de naturalesa diferent o transacció onerosa d’animals. 
 
g) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l’autorització dels 
qui en tenen la potestat o la custòdia. 
 
h) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i 
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les donacions entre els particulars quan es limitin a 
llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal 
 
i) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam. 
 
j) Utilitzar animals salvatges, encara que no es tracti d’espècies protegides, en captivitat en els circs. 
 
k) En tot el terme municipal, la caça i la pesca, excepte en llocs autoritzats i si es disposa d’autorització 
expressa, i la captura d’animals, llevat la que realitzen els serveis autoritzats en la funció de protegir la 
salut pública i la seguretat. Pel que fa a la pesca, només podrà ser feta amb les autoritzacions 
corresponents, als llocs senyalitzats com a tals i sempre amb la pràctica de “pesca sense mort”. Pel que fa 
a la cacera, sempre caldrà avenir-se al pla cinegètic vigent aprovat per l’Ajuntament d’acord amb el 
departament corresponent de la Generalitat de Catalunya. 
 
l) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions 
higienicosanitàries. 
 
m) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los, de forma duradora, el moviment necessari. 
 
n) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i 
similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament. 
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o) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat dels animals 
en el transport. 
 
p) Utilitzar animals en baralles, en atraccions firals giratòries i en espectacles, filmacions i altres activitats 
publicitàries, culturals o religioses que els puguin ocasionar dany o sofriment o bé que suposin 
degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals, o que poden ferir la sensibilitat de les persones 
que els contemplen. 
 
q) Molestar, alimentar (tret de la col·locació de menjadores per a ocells passeriformes), capturar o 
comercialitzar els animals salvatges urbans, llevat dels controls de poblacions d’animals. 
 
r) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los. 
 
 
CAPÍTOL II. CONDICIONS DE LA TINENÇA 
 
Article 15è. Aspectes higiènics i sanitaris. 
 
1. La tinença d’animals domèstics i anàlegs a domèstics resta condicionada al compliment dels següents 
requisits per part de les persones propietàries o posseïdores: 
 
a) Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat òptimes per al seu 
allotjament, maneig i tracte. 
 
b) Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal mateix. 
 
c) Tenir 16 o més anys i/o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada en els termes 
previstos per les normes civils. 
 
d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat o altres establerts 
per les autoritats competents, si escau. 
 
2. Els posseïdors d’animals estan obligats a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries. 
 
 
Article 16è. Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos hauran de disposar, a més, 
de la llicència administrativa per a la tinença i conducció a què es refereix el capítol II del títol IV d’aquesta 
ordenança. 
 
 
Article 17è. Animals salvatges 
 
1. La tinença d’animals salvatges de la fauna autòctona i no autòctona, de tinença permesa per la 
legislació vigent, considerats molestos, potencialment perillosos o de perillositat constatada, que viuen en 
la llar, a més, restarà condicionada a l’obtenció d’una autorització administrativa municipal, que s’atorgarà 
sens perjudici de les autoritzacions establertes per altres administracions. 
 
2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’una descripció de l’animal o animals 
(espècie, raça, edat i sexe), de l’acreditació de la identificació si s’escau, del domicili habitual de l’animal o 
animals i de les condicions de manteniment, de l’informe veterinari relatiu a les condicions 
higienicosanitàries, de seguretat i de benestar animal, de la còpia de la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil i de l’autorització prevista per la legislació vigent per a la tinença dels animals 
salvatges. 
 
Article 18è.  Criança domèstica 
 
1. La criança domèstica per a l’autoconsum familiar d’aus de corral, conills, coloms, faisans, xais, cabres i 
d’altres animals anàlegs en domicilis particulars, independentment del nombre, resta condicionada, a més, 
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a les característiques de l’habitatge i de la zona, a l’adequació de les instal·lacions i al nombre d’animals. 
Requereix d’una autorització administrativa municipal que s’atorga sens perjudici de la inscripció en el 
registre pertinent del departament competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la situació i de les 
instal·lacions, llista d’animals (espècie, raça i nombre), procedència dels exemplars, període previst de la 
tinença i destí dels residus. 
 
3. Quan, pel nombre d’animals, es considera activitat econòmica tipificada, segons la normativa sectorial 
específica vigent en cada moment, cal sol·licitar la corresponent llicència municipal. 
 
 
 
 
 
Article 19è. Animals molestos i perillosos 
 
La tinença d’animals considerats molestos, potencialment perillosos o amb perillositat constatada per 
l’autoritat competent restarà condicionada als requeriments i exigències específics, de seguretat, de 
manteniment i de convivència que se’ls imposi i, en cas d’incompliments, podran ser comissats i 
traslladats a un establiment adequat a càrrec del propietari fins a la resolució de l’expedient sancionador. 
 
 
 
Article 20è. Responsabilitats per danys a tercers  
 
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona 
propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres 
animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix 
la legislació civil aplicable. 
 
 
CAPÍTOL III . CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Article 21è. Alimentació i allotjament. 
 
1. Els propietaris o posseïdors d’un animal han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament i les 
condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i les cures necessàries per 
evitar que pateixi cap sofriment i per satisfer les necessitats que n’assegurin el benestar, incloent-hi 
l’activitat física, en condicions adequades a la seva espècie i raça. 
 
2. Sens perjudici del que les autoritats competents puguin establir reglamentàriament o determinar en 
casos particulars, d’acord amb les característiques especials del lloc d’ubicació i de l’animal, s’estableixen 
les següents condicions d’allotjament: 
 
a) Els animals han de disposar d'espai suficient i poder accedir a un aixopluc contra la intempèrie, 
especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres.   
 
L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma suficient i que, a la vegada, no pugui 
produir lesions a l'animal; ha d'estar convenientment airejat i s'ha de mantenir permanentment en un bon 
estat de conservació i de neteja. En tot moment s'han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi 
l'entrada d'aigua, així com l'escalfament excessiu durant els mesos d'estiu. 
 
b) Els animals d'un pes superior a 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 8 m2. 
 
c) Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons. 
 
d) Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats. 
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e) Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques 
extremes. 
 
3. Els animals han de tenir accés en tot moment a aigua potable i neta i degudament protegida del fred i 
de la calor, i se'ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons 
nivells de nutrició i salut. 
 
4. La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer diàriament, i s'han de mantenir els allotjaments nets, 
desinfectats, desratitzats i desinsectats convenientment, per garantir les condicions higienicosanitàries de 
l’allotjament. 
 
5. Les instal·lacions que alberguin animals potencialment perillosos o amb perillositat constatada han de 
tenir les característiques següents, a fi d’evitar que en surtin i cometin danys a tercers: 
 
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de 
suportar el pes i la pressió de l’animal. 
 
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de 
dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de 
seguretat. 
 
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un animal d’aquest tipus. 
 
d) Si les instal·lacions no poden garantir la seguretat en l’acompliment de les característiques anteriors, 
els animals hauran d’estar lligats per protegir les persones o animals que s’hi acostin, segons les 
condicions estipulades a l’article 22.  
 
 
Article 22è. Gossos de guarda. 
 
1. El contingut d'aquest article és d'aplicació als animals que, per causes justificades, s'han de mantenir 
subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat, llevat del que disposin les autoritats 
competents per a casos particulars específics. 
 
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només s'utilitzaran 
quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui justificada. 
 
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no poden tenir un pes 
excessiu ni impossibilitar-li els moviments, el qual ha de poder jeure i arribar sense problemes a  l’aigua i 
l’aixopluc. 
 
Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l'animal pugui 
jeure i arribar a l'aixopluc, a l’aigua i a l’aliment. 
 
Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o l’enrotllament i la immobilització de 
l'animal. 
 
En cap cas, el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats, ha de ser la mateixa cadena que 
el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació. 
 
4. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals que es mantenen lligats o en un espai reduït, no 
poden restar en aquestes condicions més de sis hores seguides; en aquest cas, han de poder fer exercici. 
 
Els animals amb edat subadulta han de disposar d'un grau superior de llibertat de moviments i no es 
poden mantenir lligats o en un espai reduït més de dues hores seguides. 
 
 
Article 23è. Animals dins vehicles estacionats 
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És prohibit mantenir els animals en vehicles estacionats sense adoptar les mesures necessàries perquè a 
l’interior del vehicle no s’assoleixin temperatures que puguin provocar-los alteracions  a la salut de 
l’animal, s’ha de facilitar en tot moment la ventilació i no poden romandre-hi més de 4 hores, per la qual 
cosa en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma habitual.  Aquests vehicles hauran d’estacionar-
se a l’ombra i està prohibit tancar l’animal  al maleter. (art. 53 del Decret 6/99). 
 
 
Article 24è. Animals dins espais reduïts 
 
No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que impedeixin o limitin considerablement 
el moviment, ni de forma habitual ni temporal, inclosos els establiments de venda. 
 
 
CAPÍTOL IV. ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS  
 
Article 25è. Característiques i catalogació 
 
1. Als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals potencialment perillosos tots aquells 
que mostren de forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió sense provocació constatada o 
responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari; també aquells per 
als quals reglamentàriament i amb caràcter general, per a l’espècie o raça amb independència de 
l’agressivitat individual. 
 
2. Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents: 
 
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog 
argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire 
bull terrier, terrier de staffordshire americà, Tosa Inu o japonès, Akita Inu. 
 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
 
c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o d’assistència 
acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d’instrucció: forta musculatura, 
aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl 
curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; 
cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i 
profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i 
curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes 
relativament llargues formant un angle moderat. 
 
d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent. 
 
 
Article 26è. Animals de perillositat constatada. 
 
Tindran la consideració d’animals de perillositat constatada aquells que han tingut episodis d’agressions a 
persones o a altres animals, concretament que hagin mossegat o causat lesions més de dues vegades 
al llarg de la seva vida a persones o a animals o danys a coses, previ dictamen de l’autoritat competent. 
 
 
Article 27è. Excepcions 
 
No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les forces 
armades, forces i cossos de seguretat, cossos de policia de les comunitats autònomes, policia local i 
empreses de seguretat amb autorització oficial. 
 
 
Article 28è. Autoritzacions necessàries 
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Els establiments que acullen animals potencialment perillosos i els que es dediquen a la seva explotació 
hauran de disposar de les autoritzacions pertinents, així com complir les mesures de registre i de 
seguretat establertes. 
 
 
Article 29è. Esterilització 
 
La castració per mesures de seguretat d’aquest tipus d’animals que presentin comportaments agressius 
patològics, no solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, podrà ser 
efectuada de forma voluntària a petició del propietari o posseïdor o instada per l’autoritat competent i 
l’haurà de realitzar el veterinari . 
 
 
Article 30è. Gossos de vigilància. 
 
1. Els propietaris o posseïdors d’animals de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges han 
d’impedir que l’animal pugui abandonar el recinte i molestar els vianants o causar-los lesions o provocar 
accidents. 
 
2. Cal col·locar en un lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de l’existència d’un animal de 
vigilància. 
 
 
CAPÍTOL V. NORMES SANITÀRIES 
 
Article 31è. Responsabilitats dels  propietaris o posseïdors i veterinaris 
 
1. Els propietaris o posseïdors estan obligats a proporcionar les cures necessàries per garantir la salut i el 
benestar dels animals tant pel que fa a tractaments preventius com guaridors de malalties i les que 
disposin les autoritats sanitàries o legislació vigent. 
 
2. En cas de declaració d’epizoòties els propietaris o posseïdors d’animals compliran les disposicions 
preventives sanitàries que estableixen les autoritats competents. 
 
Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties o que pateixin afeccions 
cròniques incurables que suposin un perill per a la salut de les persones s’hauran de sacrificar a criteri de 
les autoritats sanitàries i amb càrrec al propietari o posseïdor. 
 
Els veterinaris, les clíniques, consultoris i hospitals veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu amb la 
fitxa clínica dels animals tractats i vacunats.  L’esmentat arxiu haurà d’estar a disposició de l’autoritat 
sanitària competent. 
 
 
Article 32è. Malalties de declaració obligatòria. 
 
1. Qualsevol veterinari radicat al municipi està obligat a comunicar a les autoritats competents tota 
malaltia inclosa a les considerades de declaració obligatòria, per poder prendre les mesures col·lectives 
necessàries, independentment de les mesures zoosanitàries individuals. 
 
 
Article 33è. Sacrifici de l’animal  
 
1. Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant mètodes que 
evitin el patiment físic i psíquic de l’animal, amb sedació profunda o anestèsia general prèvia i d’acord 
amb la normativa sectorial vigent. 
 
2. L’eliminació de l’animal mort o sacrificat s’haurà de fer d’acord amb la normativa vigent i amb les 
especificacions que determinin les autoritats sanitàries. 
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3. Només està permès el sacrifici domèstic privat d’aviram i conills criats a la llar i destinats a 
l’autoconsum familiar. La resta d’animals s’han de sacrificar, tot i ser de cria domèstica i per a 
autoconsum, en un escorxador registrat i autoritzat per tal que la inspecció de l’Administració garanteixi 
que la carn és apta i segura per al consum humà. 
 
 
Article 34è. Agressions 
 
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o 
d’altres animals estan obligades a: 
 
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als propietaris de 
l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin. 
 
b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària i censal de l’animal, en un termini màxim de 
24 hores després dels fets, a les autoritats municipals i posar-se a la seva disposició. 
 
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent certificat veterinari o 
informe a les autoritats sanitàries municipals en un termini no superior a 48 hores després de la lesió i al 
cap de 14 dies d’haver iniciat l’observació veterinària. L’observació veterinària es pot fer en el domicili. 
 
Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri necessari es podrà obligar a 
ingressar l’animal en el centre municipal d’acollida d’animals o en qualsevol altre centre autoritzat per 
realitzar l’observació. Les despeses de captura i estada aniran a càrrec de la persona propietària o 
posseïdora. 
 
d) Comunicar a l’autoritat sanitària local i al professional veterinari encarregat de l’observació de qualsevol 
incidència que esdevingui (mort de l’animal, robatori, pèrdua, trasllat...) durant el període d’observació 
veterinària. 
 
2. Els veterinaris clínics  tenen l’obligació de notificar a l’Administració municipal els casos que hagin atès 
consistents en lesions produïdes per agressions entre animals o a persones, quan siguin degudes a 
l’agressivitat de l’animal i no a situacions comportamentals (dominància, por,..) 
 
3. El certificat veterinari final o informe emès per un veterinari clínic haurà d’especificar la potencial 
perillositat de l’animal a l’efecte de considerar-lo potencialment perillós, a més d’altres dades sanitàries. 
 
4. Si l’animal agressor no té propietari o posseïdor conegut, els serveis municipals es faran càrrec de la 
captura i de les despeses d’observació. 
 
5. Les persones agredides per un animal s’hauran de posar en contacte amb les autoritats sanitàries 
locals i hauran de facilitar les dades que coneguin de l’animal agressor i del seu propietari o posseïdor per 
donar compliment al que preveu aquesta ordenança. 
 
 
TÍTOL IV: PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VILA 

 
CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS. ANIMAL MOLEST, ABANDONAT O MORT 
 
 
Article 35è. Mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns 
 
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la 
tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament i les molèsties derivades del seu 
manteniment i allotjament, tant de dia com de nit. 
 
2. Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, terrats, galeries i 
balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits i/o cants destorbin 
reiteradament el descans dels veïns. 
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Article 36è. Consideració d’animals molest 
 
1. Als efectes d’aquesta ordenança, tindrà la consideració d’animal molest aquell animal  que hagi estat 
recollit en la via o espai públic més de 2 vegades en 1 any. 
 
També aquell animal que, de forma constatada pel personal municipal, hagi provocat molèsties per 
sorolls, males condicions higièniques o danys en més de  2 ocasions en els darrers 6 mesos. 
 
 
Article 37è. Animal perdut i/o abandonats 
 
1. Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona, però va proveït 
d’identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. En aquest supòsit els 
serveis municipals o entitat concertada l’hauran de recollir i traslladar al centre o establiment adequat. 

  
S’avisarà al seu propietari o posseïdor i se li haurà de comunicar que té un termini de vint dies per 
recuperar l’animal des de la notificació i abonar prèviament totes les despeses originades i taxes 
corresponents, independentment de les sancions pertinents que li puguin ser aplicables. Així mateix cal 
comunicar que transcorregut aquest termini serà considerat animal abandonat, per la qual cosa se’n 
promourà la l’adopció. 
 
2. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni duu cap 
identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. En aquest supòsit els 
serveis municipals o entitat concertada l’hauran de recollir i l’hauran de traslladar al centre d’acollida 
d’animals i/o a un altre establiment adequat, fins que el propietari el recuperi en un termini màxim de vint 
dies naturals, des de la recollida, previ pagament de les taxes i despeses corresponents. Transcorregut 
aquest període l’animal es podrà cedir o adoptar. També, l’animal perdut que no ha estat recuperat pel 
seu propietari, transcorregut el període legal des de la comunicació de la troballa, serà considerat 
abandonat. 
 
3. No es lliurarà al propietari un animal que no porti identificació d’acord amb els mètodes legalment 
establerts, haurà d’acreditar-ne la propietat, aportar la cartilla sanitària i estar al corrent de les obligacions, 
excepte en casos justificats determinats per l’autoritat municipal. 
 
4. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols per les vies i/o espais públics ha de 
comunicar-ho a l’Ajuntament  perquè puguin recollir-los. 
 
 
Article 38è. Animals ferits o morts 
 
1. Els animals ferits o morts en la via i espais públics, els qual no es conegui el propietari o posseïdor, 
seran retirats pels serveis municipals, si el volum ho permet, i, si no, ho faran empreses autoritzades amb 
destinació a indrets autoritzats, si és mort, o a establiments veterinaris concertats, si està ferit, i es farà 
d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a l’Ajuntament. 
 
2. Les despeses i taxes que es generin per la recollida, cures, manteniment, eutanàsia o eliminació aniran 
a càrrec del propietari de l’animal. 
 
 
CAPÍTOL II. ANIMALS A LES VIES I/O ESPAIS PÚBLICS 
 
Article 39è. Conducció dels animals 
 
1. En les vies i/o espais públics, tot incloent també les parts comunes dels immobles col·lectius i els llocs i 
espais d’ús públic en general, els animals han d’anar acompanyats i conduïts per persones que puguin 
respondre del comportament de l’animal, proveïts de corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de 
subjecció que no provoqui dany físic ni lesions a l’animal, adient a l’espècie i raça i amb la identificació 
pròpia de l’animal que permeti la identificació del propietari; excepte en aquells indrets especialment 
condicionats per deixar els gossos lliures, determinats per l’autoritat municipal. 
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El conductor de gossos potencialment perillosos ha de portar sempre la llicència de la tinença i/o 
conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
2. Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d’anar lligats i amb un collar amb 
una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres que no ocasioni lesions a l’animal, el 
corresponent morrió homologat i adequat a la seva raça o qualsevol altra mesura imposada per les 
autoritats competents. Els menors d’edat no poden conduir-los ni es pot portar més d’un animal 
potencialment perillós per persona; així mateix han de portar la corresponent llicència administrativa de 
tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
3. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a respectar les indicacions dels rètols informatius 
col·locats en el municipi. 
 
 
Article 40è. Espais prohibits pels animals. 
 
1. És prohibida la presència d’animals en les àrees i zones enjardinades, en els parcs i a les zones 
destinades a l’ús infantil en un radi de 5 metres al voltant, fins i tot en espais on aquesta prohibició no ha 
estat senyalada, a excepció del gossos pigall. 
 
2. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública i espais 
públics, fonts i estanys i a les lleres dels rius i que els animals beguin a les fonts públiques. 
 
 
Article 41è. Alimentació dels animals a la via pública 
 
Es prohibeix donar aliments als animals en les vies públiques, espais públics o rius. En el cas dels 
animals salvatges urbans i gats urbans, la prohibició de donar aliments es fa extensiva també a les zones 
privades exteriors: portals, finestres, terrasses i balcons, a excepció de les persones autoritzades per 
l’Ajuntament en les colònies controlades amb l’objectiu d’evitar la proliferació d’animals incontrolats en el 
municipi i a excepció de la col·locació de menjadores per a ocells passeriformes. 
 
 
Article 42è. Recollida de les dejeccions  
 
1. Els propietaris o conductors d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb els excrements 
les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà a excepció 
de l’específic per a aquesta finalitat. 
 
2. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a recollir les deposicions immediatament, de forma 
higiènicament acceptable i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari urbà que 
hagués resultat afectat. 
 
3. Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig i papereres, utilitzant bosses o 
d’altres embolcalls. 
 
4. En cas que es produeixi infracció d’aquesta norma, l’Ajuntament podrà requerir el propietari o el 
posseïdor de l’animal perquè netegi els elements afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció 
corresponent. 
 
 
CAPÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS EN ESTABLIMENTS I TRANSPORT PÚBLIC 
 
Article 43è. Establiments alimentaris 
 
1. Queda prohibida l’entrada i permanència d’animals domèstics i anàlegs, excepte els gossos pigall i 
d’assistència i els d’utilitat pública, en les següents instal·lacions i establiments: 
 
a) Locals destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular o vendre aliments. 
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b) Locals d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius en el marc de la normativa que reguli 
aquests establiments. 
 
c) Piscines públiques. 
 
d) Altres establiments públics on la presència d’animals no estigui específicament autoritzada. 
 
2. Els propietaris d’aquests locals han de senyalitzar, amb una placa indicadora de la prohibició, l’entrada. 
 
 
Article 44è. Establiments públics 
 
1. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, bars 
restaurant i similars, segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i permanència d’animals en llurs 
establiments, llevat que es tracti de gossos pigall, d’assistència o d’utilitat pública. 
 
2. Caldrà col·locar en l’entrada de l’establiment i en un lloc ben visible una placa indicadora de la 
prohibició. 
 
3. Tot i comptant amb l’autorització, s’exigirà que vagin subjectes amb corretja o cadena i els gossos 
potencialment perillosos, amb el morrió col·locat. 
 
 
 
 
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR 
 
CAPÍTOL I. CLASSIFICACIÓ I TIPIFICACIÓ 
 
 
Article 45è. Infraccions. Competència sancionadora. 
 
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
2. Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d’animals les tipificades com a lleus, greus i 
molt greus al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals, i a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, així 
com les disposicions amb rang de llei que substitueixin o modifiquin les anteriors. 
 
3. Competència sancionadora: 
 
3.1. Pels expedients sancionadors per infraccions derivades de l’aplicació del Decret Legislatiu 2/2008, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals: 
  

a) Infraccions lleus i greus: director dels serveis territorials del departament competents en 
matèria de medi ambient 
b) Infraccions molt greus: el conseller/a del departament competent en matèria de medi ambient. 

 
3.2. Pels expedients sancionadors per infraccions derivades de l’aplicació de la normativa de tinença de 
gossos potencialment perillosos, s’estarà al que disposi aquesta normativa sectorial. 
 
 
Article 46è. Infraccions lleus 
 
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior, són faltes lleus per 
infracció d’aquesta ordenança, les següents: 
 
1. Maltractar o agredir físicament els animals, si no els produeix resultats lesius. 
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2. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de 
vista higienicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els comporta un risc greu. 
 
3. No evitar la fugida d’animals. 
 
4. Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de forma duradora, el moviment 
necessari. 
 
5. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa 
perjudicis greus. 
 
6. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam. 
 
7. Vendre animals a menors de 16 anys o persones incapacitades sense l’autorització pertinent. 
 
8. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa. 
 
9. Comerciar amb animals fora dels certàmens o altres concentracions d’animals vius, establiments de 
venda i de cria autoritzats. 
 
10. Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per la Llei de protecció dels animals i per 
aquesta ordenança. 
 
11. Vendre o transmetre animals de companyia sense identificar i censar en la forma i procediment 
establert per l’Ajuntament. 
 
12. Molestar, capturar, alimentar (tret dels casos permesos) o comercialitzar els animals salvatges urbans, 
llevat dels controls de poblacions d’animals, sempre que no estigui tipificat com a infracció greu o molt 
greu. 
 
13. Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals. 
 
14. Alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i espais públics. 
 
15. Alimentar animals salvatges urbans i gats urbans, excepte per part de les persones autoritzades per 
l’Ajuntament. 
 
16. La circulació dels animals en espais i vies públiques sense corretja o cadena i collar o qualsevol altre 
mètode de subjecció adient. 
 
17. No recollir els excrements dels gossos de les vies i espais públics, dipositar les defecacions dels 
animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los orinar en les façanes d’edificis i/o mobiliari urbà. 
 
18. Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense una placa identificativa o 
un altre sistema al collar, on consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor i, en el cas 
dels gossos, la placa del cens de l’Ajuntament. 
 
19. La presència d’animals en les àrees i zones enjardinades i als parcs i zones destinades a l’ús infantil. 
 
20. No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi. 
 
21. Caçar, capturar i pescar, excepte en els llocs autoritzats i persones expressament 
autoritzades. 
 
22. Tenir animals sense l’autorització municipal quan sigui obligatòria. 
 
23. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona que el 
condueixi i controli dugui la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos considerats 
potencialment perillosos i la certificació acreditativa de la inscripció registral. 
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24. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics els menors de divuit anys. 
 
25. Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics. 
 
26. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una corretja o cadena 
extensible o de longitud superior a 2 metres. 
 
27. Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan estigui prohibit per la 
normativa. 
 
28. La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i dels de seguretat. 
 
29. No comunicar la desaparició o pèrdua d’un animal, en el termini de 48 hores. 
 
30. Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit al registre censal municipal dels animals de 
companyia. 
 
31. Incomplir les obligacions d’identificació o d’inscripció al cens municipal d’un gos potencialment perillós. 
 
32. No comunicar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, la baixa per mort, pèrdua, cessió, canvi de 
residència de l’animal i/o del propietari i altres, a l’efecte de la seva regularització en el cens municipal 
d’animals de companyia. 
 
33. Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant microxip. 
 
34. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos potencialment 
perillosos. 
 
35. No renovar la llicència de conducció de gossos perillosos. 
 
36. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos 
potencialment perillosos. 
 
37. Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en aquesta 
ordenança. 
 
38. Qualsevol altra infracció del Decret de protecció dels animals i de la normativa que la desenvolupi que 
no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 
 
39. Rentar els animals o efectuar d’altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública, fonts, 
estanys o lleres dels rius 
 
 
 
Article 47è. Infraccions greus 
 
Són infraccions greus les següents: 
 
1. No comunicar ni complir les obligacions derivades de la lesió o mossegada d’un animal. 
 
2. La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació 
o venda d’aliments, llevat dels gossos pigall i dels de seguretat. 
 
3. Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte a una 
cadena. 
 
4. Deixar solt o abandonar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries 
per evitar que s’escapi o perdi, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap persona 
amb independència que dugui o no identificació. 
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5. El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum excepte aviram i conills. 
 
6. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 
 
7.- Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d’instal·lacions que allotgin 
animals. 
 
8.- No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris. 
 
9.- No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut. 
 
10.- Mantenir als animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de 
vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la salut. 
 
 
Article 48è. Infraccions molt greus 
 
Són infraccions molt greus les següents: 
 
1. Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
2. Vendre o transmetre un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència. 
 
3. Utilitzar animals salvatges en captivitat en circs. 
 
4. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 
 
5. Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per la salut. 
 
6. Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals. 
 

7. Abandonar animals si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus. 
 

8. Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l’ús d’armes de foc sense l’autorització 
corresponent del departament competent en matèria de medi ambient. 

 
9. Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o en 

contra de les condicions i requisits establerts pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals. 

 
10. Mantenir als animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de 

vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis de l’animal són molt greus. 
 
 
 
CAPÍTOL II. SANCIONS 
 
Article 49è. Tipus de sancions 
 
Les sancions a imposar per infraccions comeses contra aquesta ordenança són les següents: 
 
1. Multa. 
 
2. Comís dels animals objecte de la infracció. 
 
3. Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions o locals. 
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4. Execució de treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que ha faltat en cometre la 
infracció. 
 
La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de 
l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat actuant en el moment 
d'estendre l'acta d'inspecció o interposar la denúncia.  
 
La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels arts de caça o captura i dels 
instruments amb què s'ha dut a terme, els quals poden de ser retornats a la persona propietària un cop 
abonada la sanció, llevat que es tracti d'arts de caça o captura prohibits. 
 
La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot comportar el tancament 
temporal de les instal·lacions, els locals o els establiments respectius, i també la inhabilitació per a la 
tinença d'animals per un període de dos mesos a cinc anys. 
 
En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions 
d'educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades 
amb la protecció dels animals, o d'advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador. 
 
 
Article 50è. Imports de les sancions 
 
La quantitat de la multa és, com a mínim, de 100 € i, com a màxim, de 3.000 €. 
 
Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 € fins a 400 €. 
 
Les greus són sancionables amb una multa de 401 € fins a 1.500 €. 
 
Les molt greus són sancionables amb una multa de 1.501 € fins a 3.000 €. 
 
 
Article 51è. Criteris determinants de la quantia 
 
En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la quantia de les multes i la 
imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 
 
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
 
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. 
 
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació. 
 
e) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció. 
 
f) El fet que hi hagi requeriment previ. 
 
g) El risc per a la salut i la seguretat de les persones. 
 
Hi ha reincidència , per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma 
 
Les denúncies amb consideració de caràcter obligatori se sancionaran amb la multa màxima que es recull 
en l’annex I (quadre d’infraccions i sancions de caràcter obligatori). 
 
 
Article 52è. Mesures derivades de l’incompliment de les obligacions 
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L’incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i, essencialment, quan hi hagi risc 
per a la seguretat o la salut de les persones o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males 
condicions higièniques...), l’Administració municipal podrà requerir els propietaris o posseïdors dels 
animals perquè arrangin el problema i podrà sancionar-los. 
 
 La inobservança dels requeriments efectuats i el fet de no disposar de les autoritzacions pertinents pot 
derivar en mesures provisionals o definitives de limitació de la tinença: comissar temporalment l’animal 
fins al compliment de les obligacions i/o requeriments o comissar-lo definitivament, sense dret a 
indemnització, i traslladar l’animal a un establiment adequat o a les caneres municipals i adoptar qualsevol 
altra mesura addicional que es consideri necessària. 
 
 
Article 53è. Comís d'animals 
 
L’autoritat municipal pot comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals 
d'infracció de les disposicions d'aquesta ordenança o de les normatives sectorials. 
 
El comís es podrà practicar en el mateix domicili, prèvia valoració dels criteris de salubritat, seguretat i 
convivència que els serveis tècnics municipals han de justificar. 
 
Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en cas que la persona sigui sancionada, 
s'ha de determinar la destinació de l'animal. 
 
Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin relacionades van a compte de la 
persona causant de les circumstàncies que l'han determinat. 
 
 
CAPÍTOL III. RESPONSABILITATS 
 
Article 54è. Responsabilitat de les infraccions 
 
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d’autors i 
coautors, i es podrà estendre a aquelles persones físiques o jurídiques a qui per Llei s’atribueixi el deure 
de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres. 
 
De les infraccions relatives a actes sotmesos a llicència o autorització administrativa perceptiva que es 
produeixin sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en seran 
responsables les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la llicència, i si no n’hi hagués, la 
persona física o jurídica sota la dependència de la qual actués l’autor material de la infracció. 
 
Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han 
intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària. 
 
Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar 
de la comissió de la infracció. 
 
 
CAPÍTOL IV. FUNCIÓ INSPECTORA 
 
Article 55è. Funció inspectora de les activitats que regula aquesta ordenança 
 
Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l’acció inspectora de 
l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions 
específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals. 
 
Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés als agents de l’autoritat i als 
funcionaris municipals que desenvolupin tasques d’inspecció en matèria de salut pública així com als 
serveis sanitaris municipals per realitzar la inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles 
anteriors i sol·licitar el permís municipal, si escau, i han d’aplicar les mesures higienicosanitàries que 
l’autoritat municipal decideixi. 
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CAPÍTOL V. PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Article 56è. Principis del procediment sancionador 
 
El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguda en la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,  i el Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador que els òrgans de l’Administració de la Generalitat han 
d’aplicar d’acord amb la normativa de l’Estat, i en especial a la regularització que es determinarà a 
continuació. 
 
 
Article 57è. Caducitat 
 
Si no recau resolució sancionadora expressa en el termini de 6 mesos des de l’inici del procediment, 
aquest caducarà i s’arxivaran les actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o d’ofici per l’òrgan 
competent per dictar la resolució. Quan la paralització del procediment es produeix a causa del 
coneixement dels fets per la jurisdicció penal i quan hi ha intervingut una altra autoritat competent per 
imposar la sanció de multa i que hagi de traslladar-se l’expedient per substanciar qualsevol altra actuació, 
el termini de caducitat se suspendrà i es reprendrà pel temps que resti fins a 6 mesos, una vegada hagi 
adquirit fermesa la resolució judicial o administrativa corresponent. 
 
La interrupció de la caducitat es computarà des que es notifiqui la resolució a l’interessat i es reprendrà 
quan la resolució sigui ferma, ja sigui perquè la consenti l’interessat o perquè es resolgui el recurs 
interposat. 
 
 
Article 58è. Prescripció 
 
El termini de prescripció de les infraccions és el següent: 
 
- Les infraccions molt greus, 3 anys. 
- Les infraccions greus, 2 anys 
- Les infraccions lleus, 1 any. 
 
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’han comès. La prescripció s’interromp 
per qualsevol actuació administrativa de la qual tingui coneixement el denunciat o estigui encaminada a 
esbrinar la seva identitat o domicili i es practiquin les actuacions amb projecció externa a la dependència 
en què s’origini.  
 
La prescripció es reprèn si el procediment es paralitza durant més d’un mes per causes imputables al 
denunciat. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia i d’animals potencialment perillosos que a l’entrada 
en vigència d’aquesta ordenança no estiguin inscrits en el cens municipal ni disposin de llicència 
municipal específica, hauran de formalitzar-ne la inscripció i tramitar la llicència corresponent en un termini 
de 3 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que contradiguin o 
resultin incompatibles amb aquesta ordenança.  
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DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. L’import de les sancions establertes en aquesta ordenança, s’actualitzarà anualment en funció 
de l’índex de preus de consum publicat per l’Institut Català d’Estadística. 
 
Segona. Aquesta ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
 
. 
 
 
 

8è. PROPOSTA DE CREACIÓ DEL FITXER DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL ANOMENAT  “TARGETES D’APARCAMENT MINÚSVÀLIDS” 
 
La senyora Borras demana la paraula per proposar de fer algun registre del col.lectiu 
de gent que te la targeta com a minusvalid ja que tambe es troben exempts de l’impost 
de vehicles entre altres coses. 
 
La senyora Bresco li respon que si pero aixo no te res a veure amb aquest fitxer. 
 
La senyora Borras diu que hi esta d’acord pero que es tracta d’una proposta d’obrir 
mes aquestes dades que tenim: que constes la persona i el grau de minusvalida que 
te. 
 
L’alcalde interve per dir que s’ho miraran a veure que s’hi pot fer. 
 
Seguidament es sotmet a votacio la següent proposta: 
 
“Fets 
 
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí disposa de diferents fitxers amb dades 
de caràcter personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En el moment actual es fa necessari crear 
un nou fitxer per a tractar les dades de les persones amb minusvalidesa que sol·liciten 
targeta d’aparcament. 
 
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les 
administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que 
l’acord de creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de 
caràcter general. 
 
Per tots aquests motius el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el 
següent 
 

ACORD 
 
1r. Aprovar la creació del fitxer Targetes aparcament minusvàlids, de titularitat de 
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Responsable del fitxer en els termes de 
la normativa de protecció de dades) en els termes següents: 
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1.- Nom del fitxer: Targetes aparcament minusvàlids 
2.- Finalitat i usos: Registre de persones amb minusvalidesa que sol·liciten disposar de 
targeta d’aparcament. Gestió de sol·licituds, avaluació i entrega de targetes. 
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones amb minusvalidesa que sol·liciten targeta 
d’aparcament 
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal 
5.- Procediment de recollida de dades: Formularis, enquestes o entrevistes 
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i 
electrònica, telèfon, signatura, imatge; llicències/permisos (permís de conduir); grau de 
minusvalidesa 
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat 
8.- Cessions: No es preveu 
9.- Transferències internacionals: No es preveuen 
10.- Unitat responsable: Secretaria 
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
12.- Nivell de seguretat: Bàsic 
 
2n.  S’adoptaran les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir 
la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu 
dels seus drets per part de les persones afectades o interessades. S’aplicaran les 
mesures de seguretat de nivell bàsic exigides per la normativa. El detall de les 
mesures i la seva aplicació concreta figuren en el Document de seguretat de 
l’Ajuntament.”  
 
 
 
 
9è.  PROPOSAR ACCEPTAR LA DONACIÓ DE L’IMMOBLE SITUAT AL C/ SANT 
RAMON, xxxxx PER PART DEL SENYOR xxxxx. 
 
 
“Fonaments de fet 
 

El Sr. Ferran Sidera Pla ha presentat davant d’aquest Ajuntament una instància en 

virtut de la qual ofereix en donació pura i simple el bé immoble situat al c/ Sant Ramon, 

1, 2n-2a i inscrit al Registre de la Propietat de Girona núm. 3, tom 2082, llibre 56 

d’Amer, foli 9, finca 2832 ,  dels quals en serà propietari quan accepti l’herència del 

seu avi difunt Sr. xxxxxxx. 

 

Consta a l’expedient que en aquest edifici s’ha de dur a terme unes obres de 

rehabilitació estructural que comporten una despesa per al propietari de la finca per 

import de 28.720 € (IVA inclòs). 

 

Atès que l’adquisició de la propietat d’aquest bé pot ser d’interès per a aquest 

Ajuntament per tenir un habitatge amb destí social

2

 i que la present donació és 

sotmesa un gravamen onerós. 
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Ha quedat acreditat en l’expedient que el valor de les obres de rehabilitació es troba 

per sota del valor de l’immoble que s’adquieix i que aquest es considera d’interés 

públic per l’Ajuntament. 

 

Fonaments de dret 
 

- Article 206 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim lcoal de Catalunya (TRMRLC) 

- Articles 31 i 32 del Decret 336/88, de 17 d’octubre, de patrimoni dels ens locals 

(RP). 

- Art. 21 Ley 33/2003, patrimonio de las administracions públicas 

- Art. 12 Reglamento de bienes 

- Article 618 i següents del Codi civil. 
 
EL Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 

1r. Acceptar la donació que a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí fa el senyor 

Ferran Sidera Pla de l’immoble situat al c/ Sant Ramon, 1, 2n-2a i inscrit al Registre de 

la Propietat de Girona núm. 3, tom 2082, llibre 56 d’Amer, foli 9, finca 2832 ,  dels 

quals en serà propietari quan accepti l’herència del seu avi difunt Sr. xxxxxx , sota la 

següent condició resolutòria: 

 

- Que el senyor xxxxx accepti l’herència del seu avi, senyor Àngel Sidera 

Salavedra. 

 

2n. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida 1.1510.622000 del 

Pressupost Municipal 2015. 

 

3r. Facultar al senyor alcalde-president o regidor en qui es delegui per tal que, en nom 

i representació de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, subscrigui tots els 

documents i escriptura pública corresponent. 

 

4t. Notificar aquest acord al senyor xxxxxx i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament”. 
 
 
10é. PUNTS D’URGÈNCIA 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
11é. MOCIONS: 
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11.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENT  PER A L’IMPULS DE LA 
INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL 
 

“El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la 

Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a 

l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració 

Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que 

va instar el Govern de la Generalitat a establir acords per tal d’impulsar l’aplicació de 

les clàusules socials a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes. 

 

Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un 

caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès 

general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les 

clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat també amb la quarta 

generació de Directives europees aprovades el mes de febrer de 2014. 

  

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de 

9 de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a 

l’increment de la transparència i l’optimització dels procediments de contractació 

pública, i a través de diverses actuacions i instruments específics, ha determinat i 

fomentat la incorporació de clàusules socials en els expedients de contractació de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que integren el seu sector 

públic. 

 

Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes 

socials en la seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el 

marc de les accions públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives de 

gènere i de les accions positives per a persones que integren algun dels col·lectius 

més desfavorits. 

 

Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva 

incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de 

contractació que s’hi porten a terme, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 

presents el següent 

 

ACORD 

 

1r. Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules socials en 

els expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, 

les entitats municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu ús per 

les administracions públiques. 
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2n.  Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per a la 

inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta Consultiva 

de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que 

se’n facin. 

 

3r. Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat 

de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la 

Federació de Municipis de Catalunya (FMC).” 

 

 

 

11.2.  MOCIÓ  INSTITUCIONAL PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENT  I CIU 
EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ  
 

“El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans 

necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen 

un mandat Constitucional als Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de 

tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.  

 

Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la 

cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí 

el suport del món municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, 

actualment, és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el món 

que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i 

culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un element 

educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix  per mantenir-se en 

forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i de 

fet són, d’interès general. 

 

Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers 

temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a 

certes accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. 

L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i 

la mateixa Unió de Federacions i el món municipal han denunciat públicament el 

passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu 

teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a 

curt termini.  

 

L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les 

federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i 

l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que 

menysprea el paper de les federacions i menysté la qualitat dels professionals 
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federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del voluntariat esportiu, que 

no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més de 400.000 

voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat física 

al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la 

supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre 

que no ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar 

l’impost i suposarà una burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i 

associacions que tampoc reportarà un augment de la recaptació fiscal; l’augment de 

l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament relacionats amb la pràctica esportiva i 

l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter social, 

per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en 

proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una 

assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció 

de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent 

modificada Llei de costes, que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels 

clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns 

costos de remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la 

realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert 

uns deures i obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que 

això provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament 

voluntaris que treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.  

 

L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, 

un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer 

per passar a estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.  

 

Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector 

esportiu català, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí a l’esport 

català en el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen 

esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de 

Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya. 

 

Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada 

Llicència Única. 

 

Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional 

dels tècnics, instructors i entrenadors federatius. 
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Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket 

money en la regulació del voluntariat esportiu. 

 

Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de 

l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els 

següents requisits: 

“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 

b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no 

superin els 2.000 euros anuals. 

c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.” 

 

Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% 

sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que 

practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin 

directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per 

particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social. 

 

Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, 

proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, 

de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant 

assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en proves 

esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor. 

 

Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels 

clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques 

esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents 

a la platja. 

 

Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats 

de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats 

sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals. 

 

Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la 

campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, 

que posen en risc la seva continuïtat. 

 

Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la 

Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell 

Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de 

Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya.  
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12è. PRECS I PREGUNTES. 
 
12.1. La senyora Borras intervé per dir que saben que a l’escola han tingut problemes 
amb el lavabo. Han parlat amb l’equip directiu. Pregunta si l’Ajuntament te els diners 
per fer-ho. 
 
Respon el senyor alcalde que tenen la partida de manteniment de l’escola però s’hi 
hauran d’afegir mes diners a traves d’una modificació de crèdits. Però també estan 
esperant a que el Departament d’Ensenyament digui alguna cosa perquè encara 
estant esperant l’escola nova. Però fer-ho tot nou no es possible perquè s’hauria 
d’aixecar tot perquè l’epicentre esta sota la caldera. A base del temps a catxat el 
terreny. Els tubs son vells però aguanten. Suposarà una despesa entre 8.000 € i 9.000 
€. Si es fes el gros, la depesa no baixaria de 30.000 € - 40.000 €. 
 
La senyora Masachs assenyala que, quan hi hagi l’escola nova, els locals s’hauran 
d’aprofitar igual. No es pot desviar el clavegueram? 
 
El senyor alcalde li contestar que s’hauria d’aixecar tot. Ara s’han de trobar amb 
Ensenyament. 
 
La senyora Masachs pregunta quan Ensenyament donarà una resposta a 
l’Ajuntament. 
 
El senyor alcalde li respon que no diuen res però que l’Ajuntament els va “molestant”. 
El Departament d’Ensenyament ja ho va venir a veure i va aixecar acta. 
 
La senyora Borràs diu que potser s’hauria d’haver fet abans. 
 
El senyor Gifre respon que això, ja fa molt de temps que esta així. 
 
El senyor alcalde explica que l’escola es molt vella. Una altra cosa que ell havia pensat 
era fer sortir la claveguera per davant però no sap si per pendent donaria i hi ha una 
línia elèctrica. L’Ajuntament esta fent el projecte i els hi falta que arribin uns quants 
pressupostos. I espera la resposta d’Ensenyament. Si no venen les coses, actuaran. 
S’ha de començar a executar el 29 de juny. 
 
La senyora Masach diu que creuen que es un projecte necessari que s’ha de fer. 
 
El senyor alcalde tambe explica que hi ha un altre tema en el lavabo de la cuina. Des 
de Sanitat van exigir que aquest lavabo nomes era per les cuineres. 
 
La senyora Masach pregunta si tambe es per el monitors. 
 
El senyor alcalde li respon que si. La clau va destinada a la gent d’SCOLAREST que 
fan cuina-menjador. S’ha de requerir al Consell Comarcal que exigeixi a SCOLAREST 
les analítiques de la cuina perquè no ho estan fent i això es molt greu. Diuren que ho 
ha de fer l’Ajuntament i no es veritat, l’Ajuntament fa les analítiques de la xarxa 
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d’aigua. A més, tampoc es canvia el filtre de carbó actiu i els seus registres no 
consten. 
 
La senyora Bresco afegeix que s’haurien de fer les analítiques cada 5 anys. Quan el 
Departament de Sanitat requereix a SCOLAREST, aquests diuen que hi ha d’anar 
DIPSALUT. I no es cert perquè DISPSALUT no mira això. 
 
 
I, essent les 11.40 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 
 
 
 


