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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 10 
Data:  9 de setembre de 2015 
Hora:  19.06 hores 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Regidors assistents: 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sra. Gemma Domínguez Garangou 
Sra. Susanna Roura Nadal  
Sra. Cristina Taberner Claparols 
Sr. Adam Domènech Serra 
Sra. Èlia Borràs Farran 
Sr. Àngel Pubill Otalora 
Sra. Ester Rubirola Taberner 
Sr. Abel Feliu Masanchs 
 
 
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 DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DEL PLE EXTRAORDINARI 
DE 26 DE JUNY DE 2015 I EL PLE EXTRAORDINÀRI DE 2 DE SETEMBRE DE 
2015. 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, l’acta del Ple extraordinari de dia 
26 de juny de 2015 i del Ple extraordinari de 2 de setembre de 2015. 
 
 
 
2n. DICTAMEN DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS SEGÜENTS DECRETS DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
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2.1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 211 
DEL DIA 19 DE JUNY DE 2015 PEL QUAL ES VA ADJUDICAR LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER L’ÚS PRIVATIU D’UNA PORCIÓ DE TERRENY SITUAT A 
LA PUJADA DEL GRUP BONDIA, PROP DE L’ENVELAT, AMB LA FINALITAT 
D’UBICAR-HI UNA ESTACIÓ D’EMMAGATZEMATGE PER LA DISTRIBUCIÓ DE 
GAS, A FAVOR DE L’EMPRESA REPSOL BUTANO SA 

 
Demana la paraula la senyora Borràs per preguntar si s’ha demanat alguna 
contraprestació a l’empresa. 
 
L’alcalde demana a la secretària si pot contestar a la pregunta. 
 
La senyora secretària explica que la concessió és estrictament per a l’ocupació d’una 
porció de terreny prop d’Envelat per soterrar-hi un dipòsit de gas. La contraprestació 
exigida a l’empresa és el pagament d’un cànon anual. D’altra banda també cal dir que 
l’empresa  ha fet saber a l’Ajuntament que, de manera voluntària, si han de contractar 
alguna persona o empresa, es donarà prioritat a que siguin del municipi.  
 
La senyora Borràs pregunta què passarà quan comencin a obrir rases en el carrer. 
 
Es torna a demanar la intervenció de la senyora secretària iI aquesta explica que, quan 
això succeeix, l’empresa està obligada a pagar a l’Ajuntament un 1,5 %  de la seva 
facturació en concepte d’aprofitament especial del domini públic. 
 
Seguidament es dona compte el decret de l’alcaldia presidència núm. 211 del dia 19 
de juny de 2015: 
 
“FONAMENTS DE FET 
 
1. En data 28 de maig de 2015 va tenir lloc  l’obertura de la única oferta presentada 

en el procés licitatori per adjudicar la concessió administrativa d’un  porció de 
terreny d’equipaments prop de L’Envelat, situat a la Pujada del Grup Bondia, per 
ubicar-hi una estació d’emmagatzematge de gas a distribuir a tota la població del 
municipi. La Mesa de Contractació va proposar com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la presentada per l’empresa REPSOL BUTANO SA. 

 
2. Als efectes de l’adequada motivació de la present decisió, tal i com estableix 

l’article 151.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es fa constar 
el següent: 

 
a) Es va declarar admesa al procediment de licitació la única empresa que es va 
presentar. 
 
b) L’empresa adjudicatària va acreditar la seva capacitat d’obra i la seva solvència 
econòmico-financer i tècnica-professional, habilitant a l’empresa GRITECSA a dur 
a terme l’execució de tota l’obra civil que garanteixi el subministrament del gas en 
aquest municipi mitjançant la declaració responsable que prescriu l’article 146.4 del 
Decret Legislatiu  3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic.  
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c) Pel que fa als criteris d’adjudicació, REPSOL BUTANO SA va oferir un 
increment del cànon concessional previst en el plec de clàusules administratives 
particulars. A aquest import se li va aplicar la fórmula matemàtica que conté la 
clàusula 22 de l’esmentat plec  i va obtenir un total de 30 punts. 
 
d) Pel que fa a la resta de criteris d’adjudicació, REPSOL BUTANO SA no va 
presentar cap oferta. 
 
e) A la vista de que aquesta va ser la única oferta que es va presentar, el contingut 
de la qual s’ajustava al plec de clàusules administratives particulars, la Mesa de 
Contractació va proposar l’adjudicació de la concessió a REPSOL BUTANO SA. 

 
3. En data 11 de juny de 2015  REPSOL BUTANO SA va presentar la garantia 

definitiva per import de 2.183,82 € corresponent al 5% de l’import de l’adjudicació 
(cànon anual) amb l’ IVA exclòs mitjançant un aval del Banc Popular de data 8 de 
juny de 2015 inscrit en la mateixa data en el Registre Especial d’Avals amb el 
número 1587/37.033. 

 
4. En data  15 de juny de 2015 REPSOL BUTANO SA va presentar tots 

documents que li van ser requerits mitjançant requeriment per decret de 
l’alcaldia de data 4 de juny de 2015. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 59 del Reglament de patrimoni de les entiats locals disposa que l’ús 
privatiu amb transformació es subjecte a concessió administrativa. 
 

2. D’acord amb allò que disposa l’article 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, procedeix l’adjudicació de la 
concessió  dins el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
presentació de la documentació. 

 
3. L’article 151.4. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  qual 

s’aprova el TRLCSP, relatiu a la notificació i publicació de l’adjudicació del 
contracte. 

 
4. D’acord amb allò que disposa l’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, procedeix requerir a   
adjudicatari perquè, no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en que 
s’hagi rebut la notificació de l’adjudicació als candidats, formalitzi el  
corresponent contracte administratiu. 

 
5. L’article 154.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el TRLCSP, relatiu a la publicitat de la formalització de la concessió. 
 

6. L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual  
s’aprova el TRLCSP, relatiu al perfil del contractant. 



4 

 

 
7. La Disposició derogatòria 2a de la Llei de contractes del sector públic va 

derogar, entre d’altres, els articles 21.1.ñ) i p) i 22.2n) i o) de la Llei 7/85, de 2 
d’abril i atribueix competències a l’alcalde en les concessions sobre béns de 
domini públic sempre que el seu valori no superior el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni els 3.000.000  €. 

 
D’acord amb aquestes consideracions, aquesta alcaldia-presidència, 
 

D I S P O S A 
 
“1r. Adjudicar la concessió administrativa per l’ús privatiu d’una porció de terreny situat 
a la Pujada del Grup Bondia, prop de l’Envelat, amb la finalitat d’ubicar-hi una estació 
d’emmagatzematge per la distribució de gas, a favor de l’empresa REPSOL BUTANO 
SA, amb NIF A28076420 i domicili a efectes de notificacions a Girona, carrer 
Canaders, 2, 4t, amb un cànon anual de 150 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a la seva proposició, un 
cop han estat presentats i acreditats els documents requerits mitjançant el decret de 
l’alcaldia en data 4 de juny de 2015.  
 
2n. Requerir l’empresa adjudicatària del contracte per tal què en un termini de 10 dies 
hàbils, en la data concreta que s’estableixi, a comptar des de la notificació de la 
present resolució, comparegui davant l’alcaldia per tal de dur a terme la formalització 
de la concessió administrativa. 
 
3r. Requerir a l’empresa adjudicatària que faci efectiu, els següents imports dels 
anuncis de licitació i adjudicació per un total de 95,90 €, d’acord amb el que disposa la 
clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars i d’acord amb el següent 
detall desglossat: 
 

- Butlletí Oficial de la Província de Girona 54 d’22 de gener de 2015: 25 € 
- Butlletí Oficial de la Província de Girona 83 d’26 de març de 2015: 45,90 € 
- Butlletí Oficial de la Província de Girona pel qual es dóna publicitat a 

l’adjudicació i que es troba pendent de publicació: 25 €. 
 

 
INGRES: L' ingrès de la liquidació es podrà efectuar al compte bancari núm. ES46 
2100 4269 55 2200001042              
 
TERMINIS PER EFECTUAR L’INGRÈS: El termini per a l’ingrés serà fins el dia 20 
d’agost de 2015. 
 
4t. Notificar el present acord al licitador i publicar-lo al Perfil de Contractant de 
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí de manera simultània amb l’expedició de 
les notificacions. 
 
5è. Donar compte al Ple d’aquest acord en la primera sessió que es celebri”. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats del Decret 211/2015. 
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2.2. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
2 DE SETEMBRE DE 2015 PEL QUAL ES VA ADJUDICAR DEL CONTRACTE 
D’OBRES “CONDICIONAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA: TANCAMENT” 
 
La senyora Borràs pregunta quan es signarà el contracte. 
 
Respon el senyor alcalde que demà. 
 
La senyora Borràs pregunta si la data de finalització segueix esent el termini que fixava 
el Ple. 
 
L’alcalde li respon que sí. 
 
Seguidament es dona compte de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de 
setembre de 2015 que es transcriu tot seguit: 
 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 29 de juliol de 2015 es va aprovar la 
relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades, i que 
no han estat declarades desproporcionades o anormal per a l’adjudicació de l’obra 
“Condicionament de la pista poliesportiva: TANCAMENT” per a l’Ajuntament de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí, per import de 341.584,33 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 282.301,1 €, pressupost net, i 59.283,23 € en concepte d’Impost sobre el 
valor (IVA) afegit al tipus del 21% i un termini d’execució de 4 mesos. 
 

- Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o 
anormals: 

 
 
ORDRE 
CLASSIFI- 
CACIÓ 

EMPRESA PUNTUACI
Ó SOBRE 2 

PUNTUACI
Ó SOBRE 3 

TOTAL 
PUNTUACI
Ó 

1 EXCAVACIONES 
AMPURDAN SL 

140 20,00 160,00 

2 GRUPO TECNO-
CONRAD 

120 4,06 124,06 

3 HIERROS BUENO SAL 90 0,00 90,00 
4 XAVIER ALSINA SA 0 8,66 8,66 
 

- Relació de candidats exclosos: 
 

 
EMPRESA Exposició resumida de les raons per les quals 

no s’ha admès l’oferta 
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VORACYS SL No presentar dins el termini atorgat, la 
correcció de les esmenes el sobre 1 
 

 
S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcte tramitació de l’expedient de 
contractació, respecte a la concurrència i publicitat. 
 
L’empresa requerida va constituir en data 31 de juliol de 2015 la garantia definitiva i ha 
aportat els certificats d’estar al corrent de la Seguretat Socials i les obligacions 
tributàries així com l aresta de documentació exigida al sobre 1. 

 
 
 

1. FONAMENTS DE DRET 
 
 
2.1. La legislació aplicable és la següent:  
 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en 
tot allò que no contradigui a la LCSP 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú 

- Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 
 
2.2. De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació requerirà al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a cadascun 
dels lots, perquè, dins del termini de 10 DIES HÀBILS, presenti la documentació 
acreditativa d’estar en possessió i validesa dels documents exigits en l’article 146.1 del 
TRLCSP, aporti els certificats d’estar el corrent de la Seguretat Social i del compliment 
de les obligacions tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva 
obtenció directa, i acrediti que ha constituït la garantia definitiva per import de 13.397,5 
€. Si en aquest termini, el licitador no presenta aquesta documentació o no es justifica 
que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’entendrà 
que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establerts a l’article 103.1 
TRLCSP. 
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1.3. L’article 151.3 del TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació haurà 
d'adjudicar el contracte dintre dels 5 DIES HÀBILS següents a la recepció de la 
documentació enumerada a l’art. 151.2 del TRLCSP. 

 
1.4. L’article 151.4 del TRLCSP estableix que l’adjudicació haurà de ser motivada, 
es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament es publicarà al perfil del 
contractant.  
 
2.4. L’article 156 del TRLCSP disposa que la formalització del contracte s’efectuarà, en 
termes generals, no més tard dels 15 DIES HÀBILS següents a aquell que es rebi la 
notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 
151.4. 
 
1.5. Quan per causes imputables al contractista no s’hagués formalitzat el contracte 
dins el termini indicat, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia 
definitiva de l'import de la garantia provisional que, si escau hagués exigit, en els 
termes del que disposa l’art. 156.4 del TRLCSP. 
 
1.6. El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No 
obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, en aquest cas, són a càrrec seu les corresponents despeses.  No podrà 
iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 
 
1.7. En data 23 de gener de 2015 el Ple va delegar, a favor de la Junta de Govern 
Local, la competència per licitar i adjudicar el projecte d’obra “Condicionament de la 
pista poliesportiva: tancament”. 

 
 
D’acord amb aquestes consideracions, la Junta de Govern Local aprova, per 
unanimitat dels membres presents, el següent acord: 
 
“1r. Adjudicar el contracte de l’obra “Condicionament de la pista poliesportiva: 
TANCAMENT” a l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, amb CIF. 
B17612748, amb domicili a Vila-sacra, c/ Castelló, 76 i codi postal 17485, per import 
de 267.950 € de base imposable i 56.269,50 € d’IVA, amb un preu total de 324.219,5 
€, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, al 
projecte tècnic aprovat tant en la seva part gràfica com escrita, a l’oferta presentada 
per l’empresa incloses les millores ofertades. 
 
S’adjudica a aquesta empresa per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
d’acord amb el següent quadre de puntuació: 
 

EMPRESA PUNTUACI
Ó SOBRE 2 

PUNTUACI
Ó SOBRE 3 

TOTAL 
PUNTUACI
Ó 

EXCAVACIONES 
AMPURDAN SL 

140 20,00 160,00 

GRUPO TECNO-
CONRAD 

120 4,06 124,06 



8 

 

HIERROS BUENO SAL 90 0,00 90,00 
XAVIER ALSINA SA 0 8,66 8,66 

 
2n. En compliment del que disposa l’article 151.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector 
públic, exposa resumidament les raons per les quals cada empresa ha obtingut la 
puntuació indicada en el punt anterior i els motius que han dut a excloure a algun 
licitador: 
 

- Raons per les quals la següent empresa va ser exclosa de la licitació:  
 
 

EMPRESA Exposició resumida de les raons per les quals 
no s’ha admès l’oferta 

VORACYS SL No presentar dins el termini atorgat, la 
correcció de les esmenes el sobre 1 
 

 
 

- Raons per les quals els següents candidats han quedat descarts: 
 
En els criteris avaluables amb un judici de valor, l’empresa EXCAVACIONES 
AMPURDAN 2000 SL va presentar 4 de les 5 millores possibles. En canvi 
l’empresa XAVIER ALSINA SA no va ofertar cap millora, HIERROS BUENO 
SAL va presentar 2 millores i l’empresa  GRUPO TECNO-CONRAD va 
presentar 3 millores. Per aquest motiu l’empresa EXCAVACIONS AMPUNDAN 
2000 SL va obtenir la millor puntuació tal com es detalla en l’informe del Comitè 
d’Experts de data 23 de juliol de 2015 que es troba en el perfil del contractant. 
 
Pel que fa als criteris avaluables  de forma automàtica i, pel que fa al criteri del 
preu, EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL va presentar una baixa d’un 
5,084%, XAVIER ALSINA SA una baixa del 2,462%, HIERROS BUENO SAL 
una baixa del 0,461% i GRUPO TECNO-CONRAD una baixa del 1,4% per la 
qual cosa l’empresa millor puntuada va ser EXCAVACIONES AMPUNDAN 
2000 SL. 
 
Finalment, en el criteri del termini de garantia, totes les empreses van obtenir la 
mateix puntuació ja que van oferta 24 mesos de garantia més. 
 

 Pels motius exposats, l’empresa que va obtenir la millor puntuació va ser 
 EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL. 
 
 Dels detall de totes les puntuacions per una motivació més detallada, aquest 
acord es remet als informes del comitè d’experts i a les actes de la mesa de 
contractació que es troben en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí: www.stjuliabonmati.com 
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3r. Requerir a l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL. perquè, en el termini 
màxim de 15 DIES HÀBILS, comptats des de la recepció de la notificació, procedeixi a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu. 
 
4t. Procedir a la signatura del corresponent contracte administratiu. 
 
5è. Disposar la despesa per import de 324.219,5 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 
1.3420.622030. 
 
6è. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació. 
 
7è. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí. 
 
8è. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert 
a l’article 151.4 TRLCSP, publicant aquest acord al perfil del contractant: 
www.stjuliabonmati.com 
 
9è. Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri”. 
 
El Ple ratifica per unanimitat dels membres presents l’acord de la Junt de Govern Local 
de  2 de setembre de 2015. 
 
 
 
 
3.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT 
AL 2n TRIMESTRE DE 2015. 
 
 

“INFORME 2n TRIMESTRE 2015 SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
 
Aquest informe ve determinat per l’article 6 del Reial Decret 635/2015, de 25 de juliol 
pel que es desenvolupa el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per les 
Administracions Públiques i les condicions pel procediment de retenció de recursos 
dels règims de finançament previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments 
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint 
així el període mitjà de pagament. 
 
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit 
en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament té l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al 
període mitjà de pagament amb periodicitat trimestral. 
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En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir un valor 
negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagament, si 
l’Administració paga abans  que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra o si, al final del període per a la 
remissió de la informació, encara no han transcorregut en les operacions pendents 
aquests 30 dies. 
 
Les dades corresponents al 2T/2015 són les següents: 
 
 

 Ràtio  Import  
Rati 

operacions Import   

  Obligacions pagaments pendents  pagaments 
Període 

Mitjà 
Entitat Pagades realitzats   pendents Pagament 

Ajuntament de            
Sant Julià del 
Llor i Bonmatí 10,51dies 127.873,69 € -15,17 dies 21.560,64 € 6,80 dies 

 
 
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2013, de control del deute 
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i 
organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mitjà de pagament 
a proveïdors. 
 
 
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents 
termes: 
 
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo 
que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores 
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior: 

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según 

corresponda, y a su serie histórica. 

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada 

entidad y su serie histórica. 

c) La ratio mensual, o trimestral, según corresponda, de operaciones pagades de 

cada entidad y su serie histórica. 

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según 

corresponda, de cada entidad y su serie histórica. 

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que 
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el 
Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas facilitará a la comunidades 
autónomas y corporacions locales modelos tipos de publicación”. 
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PUBLICACIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DURANT 
L’EXERCICI 2015 
 
Per tal de donar degut compliment a allò establert a l’article 13.6 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera (introduït per la 
DA 1ª de la Llei Orgànica 9/2013, de 21 de desembre, de control del deute comercial 
del sector públic) on es crea l’obligació dels ajuntaments de fer públic el seu període 
mitjà de pagament a proveïdors. 
A aquest respecte cal fer esment al fet que l’article 33 del Reial Decret Llei 4/2013, de 
22 de febrer, de mesures de suport a l’emprendor i estímul del creixement i de la 
creació de treball, modifica l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
estableix que el període màxim de pagament serà de 60 dies. 
 
Atès allò anteriorment esmentat, el període mitjà de pagament d’aquest 2n trimestre de 
l’exercici 2015 ha estat el següent: 
 
 

 Ràtio  Import  
Rati 

operacions Import   

  Obligacions pagaments pendents  pagaments 
Període 

Mitjà 
Entitat Pagades realitzats   pendents Pagament 

Ajuntament de            
Sant Julià del 
Llor i Bonmatí 10,51dies 127.873,69 € -15,17 dies 21.560,64 € 6,80 dies 

 
 
A la vista de tot això es proposa donar compte al Ple de les dades anteriors. 
 
Els membres presents al Ple es donen per assabentats d’aquest informe. 
 
 
 
 
4. PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5 
DEL PRESSUPOST 2015 
 
La senyora Borràs no sap si el capítol I de retribucions bàsiques es podia passar a 
capítol II. És una pregunta tècnica. 
 
L’alcalde demana que respongui la senyora secretària i aquesta contesta que no hi ha 
cap impediment legal per fer-ho. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta: 
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“Vist l'Informe Secretaria-Intervenció, inclòs a l'expedient, i de conformitat amb el que 
disposa l'article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecten a les partides 
que a continuació es detallaran. 
 
Vist el que disposen l’article 177 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits núm. 05/15 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 
 
SUPLEMENT DE CRÈDITS 

     

a) SUPLEMENT DE CRÈDITS    

  Consignació Habilitació Consignació 

  Actual de crèdits Definitiva 

5.3370.226060 Activitats Joventut 1.000,00 1.090,00 2.090,00 

     

 Total habilitació de crèdits  1.090,00  

     

     

  TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT   1.090,00    
 
FINANÇAMENT 
 

A) BAIXA D'ALTRES PARTIDES    

  Consignació Baixa  Consignació 

  Actual despeses Definitiva 

1.9120.100000 Retribucions Bàsiques càrrecs electes 43.280,00 -1.090,00 42.190,00 

 Total baixa altres partides  -1.090,00  

     

     

  TOTAL FINANÇAMENT   1.090,00   
 
 
2n.  Exposar al públic aquest acord de modificació de crèdits, per termini de 15 dies 
hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
3r.  Considerar que aquest acord és immediatament executiu i que en el supòsit de 
que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment aquest acord de modificació de 
crèdits quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés. 
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4t.  Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la 
Província, resumida a nivell de capítols.” 
 
 
 
 
5è. PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ARTICLE 5 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DEL 
SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA POTABLE 
 
El senyor alcalde explica el motiu de la proposta. 
 
El senyor Pubill pregunta si l’Ajuntament bonificarà el cost total del cànon de l’aigua 
que no entre en la bonificació. 
 
L’alcalde li respon que el l’Ajuntament bonificarà el 50% de la taxa municipal, sense 
poder bonificar el cànon. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“Fonaments de fet 
 
L’aiguat produït el dia 8 d’agost de 2015 quan van caure 104 litres d’aigua en mitja 
hora va provocar que molt veïns del municipi haguessin de consumir molts més m3 
d’aigua del que, en circumstàncies normals, haguessin utilitzat. Aquest consum tant 
elevat, per causes de força major,  l’hauran de pagar els contribuent, en concepte de 
taxa de subministrament d’aigua potable, en el moment que s’emetin les liquidacions 
del 3r trimestres. 
 
Atès que aquest fenomen meteorològic va ser  un fet extraordinari, difícil de preveure, 
aquest consistori vol ser sensible a fets com aquests i, per aquest motiu, creu 
convenient regular una bonificació en la taxa de subministrament d’aigua potable a la 
població en aquells supòsits que, per qualsevol tipus de circumstancia meteorològica o 
fet natural extraordinari, es produeixi un augment del consum d’aigua fora del normal i 
que la causa directe sigui algun d’aquests fenòmens. 
 
Aquesta bonificació no podrà ser aplicable a la totalitat de la liquidació d’aquest tribut 
ja que, en aquesta taxa s’inclou el concepte del “cànon de l’aigua”, un tribut de la 
Generalitat de Catalunya en el qual l’Ajuntament no hi pot aplicar cap bonificació.  
 
Atès doncs que aquest benefici fiscal només es podrà aplicar a una part de la totalitat 
d’aquesta taxa,  s’ha considerat que una bonificació del 50% seria un import en el qual 
els contribuents afectats  podrien notar una certa disminució de la càrrega tributària 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableixen el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix 
text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals 
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
 
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat 
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als articles 12 i 
15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, el Ple aprova per unanimitat dels 
membres presents, el següent  
 

ACORD 
1r. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 10  
reguladora  de la taxa pel subministrament d’aigua potable per a l’exercici de 2015, 
que tot seguit es detalla i figuren dins l’annex  del present acord, relativa a introduir 
una bonificació en la taxa en aquells supòsits en que quedi justificat que s’ha produït 
un augment anormal del consum de l’aigua, degut a qualsevol fenomen natural de 
caràcter extraordinari (desastres naturals, fenòmens climàtics adversos, etc). 
 
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 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de 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. 



15 

 

 
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 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 (...) 
 
4) Bonificació per desastres naturals o altres fenòmens climàtics adversos 

 

Concepte 

Gaudiran d’una bonificació de 50% en la taxa municipal de subministrament d’aigua 
potable, aquelles persones que hagin tingut un augment anormal del consum d’aigua 
sempre que quedi justificat a l’expedient que la causa d’aquest elevat consum ha estat 
un fenomen natural extraordinari. 

 
Procediment i forma de justificació de la relació de causalitat: 
 

- Presentació de la sol·licitud dins el termini d’1 mes des de que es va produir el 
fet.  

- Informe dels serveis tècnics municipals en el qual s’acrediti que es va produir 
un desastre natural o qualsevol altre fenomen climàtic advers que coincideixi 
amb el període que es va produir aquest l’augment de consum anormal, amb la 
finalitat de justificar que la causa de l’augment de consum és imputable a 
aquest fenomen natural. 

 

Efectes: 
 
Aquesta bonificació iniciarà els seus efectes sobre la liquidació concreta que es 
correspongui amb el padró trimestral d’aquesta taxa que s’aprovi immediatament 
després de produir-se el desastre natural. 
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6è. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ 
SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE 
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS 
NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN 
TERRENYS FORESTAL, MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014, DEL 27 DE GENER, 
DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR 
PÚBLIC. 

 
Demana la paraula la senyora Borràs per dir que ara estem al primer pas i després es 
passarà a la Diputació. Suposa que llavors l’Ajuntament se’n haurà de fer càrrec. 
 
Respon l’alcalde que l’Ajuntament li correspon la neteja de la franja del nucli urbà i, per 
a la resta, l’Ajuntament requerirà als propietaris. 
 
La senyora Rubirola pregunta si hi anirà un tècnic a veure-ho. 
 
Contesta el senyor alcalde que sí, que ja ho veuran. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta: 
  
“La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves 
obligacions per als ajuntaments. 
 
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la 
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, 
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i 
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La 
modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions 
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància 
d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica 
els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei. 
 
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de 
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes 
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció. 

 
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de 
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació 
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals. 
 
Vist el “Plànol de delimitació de Sant Julià del Llor i Bonmatí” que ha realitzat el 
Consell Comarcal de La Selva a petició de la Diputació de Girona; 
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Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita: 
 
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les 
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. 
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop 
aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient” 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 
5/2003. 
 
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions 
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 
5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis. 
 
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades 
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats 
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de 
fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de 
protecció de que es beneficien. 
 
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la 
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del 
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.  
 
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix 
sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les 
franges de protecció. 
 
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en 
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves 
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure 
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003. 
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja 
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes 
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament. 
 
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A 
tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de 
l’ajuntament. 
 
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.  
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Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.” 
 
 
 
7è.  PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE UNA MODIFICACIÓ EN EL NOMBRE 
D’HORES DE DEDICACIÓ PARCIAL D’UN REGIDOR. 
 
Demana la paraula el senyor Domènech per explicar que seguirà venint als plens 
ordinaris i a tots els extraordinaris que pugui i, amb l’ajut de les noves tecnologies i la 
resta de regidors, la seva regidoria seria gestionada. 
 
La senyora Borràs diu que estaven preocupats per saber com quedaria aquesta 
regidoria. 
 
Demana la paraula el senyor Pubill per dir que no té res a veure amb el senyor 
Domènech el qual els hi cau molt bé però no troben gaire ètic fer una llista electoral 
sabent que es posa a una persona en un lloc que se ap que ha de marxar. 
 
Respon el senyor Domènech que ell ho va comunicar i la seva absència és per sis o 
set mesos quan la legislatura és de 4 anys. 
 
El senyor Pubill li respon que no té res a veure amb el senyor Domènech però fa mal 
d’ulls posar una persona en tercer lloc quan se sap que probablement la persona 
marxarà. 
 
La senyora Borràs afegeix que ja són consciències que els seus companys del Grup 
Independent ho agafaran. 
 
Intervé el senyor alcalde per dir que sí que sabien que marxava però la candidatura 
dura 4 anys. Perquè estigui uns mesos fora creu que és perfectament defensable, 
viable i assumible per part de l’equip de govern que tenen. 
 
El senyor Pubill li respon que defensable ho és, viable ja ho veurem i pensa que no 
queda gaire bé. 
 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent  proposta: 
 
“1. ANTECEDENTS 

 
En data 26 de juny de 2015 el Ple va acordar establir un règim de dedicació parcial de 
20% de la jornada setmanal (8’hores setmanals) al senyor Adam Domènech Serra, 
amb una retribució de 435 €/mes bruts. 
 
Per raons formatives, el senyor Adam Domènech Serra no podrà dedicar el 20% 
d’hores sinó que només en podrà dedicar un 5% (2 hores setmanals). 
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Per aquest motiu s’ha considerat convenient reduir la retribució d’aquest regidor fins al 
mes de juny 2016, data en que aquest regidor podrà dedicar-se, de nou, a la gestió de 
les seves delegacions en un 20% d’hores setmanals. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre 
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o amb dedicació parcial. 
 
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat 
de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
D’acord amb tot l’exposat, el Ple aprova, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 4 
en contra del CIU, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Modificar les hores de dedicació parcial assignades inicialment al regidor senyor 
Adam Domènech Serra que, a partir del 20 de setembre 2015 passaran a ser d’un 5% 
d’hores a la setmanals (2 hores a la setmana). 
 
2n. Modificar l’import de la retribució el senyor Adam Domènech Serra que, a partir del 
dia 20 de setembre de 2015, passarà a ser de 108 €/mes. 
 
3r. A data 1 de juny de 2016 aquest regidor podrà tornar a gestionar les seves 
delegacions en les hores que inicialment li havien estat assignades i, en conseqüència, 
veurà restituït el seu règim retributiu.  
 
4t. Notificar aquest acord al regidor interessat. 
 
5è Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació.” 
 
 
 
8è. MOCIO CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENT I DEL GRUP 
MUNICIPAL CIU DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA 
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 
 
Demana la paraula la senyora Borràs per demanar si el grup del CIU es poden afegir a 
la Moció. Tots els regidors hi estan d’acord.  
 
El senyor Pubill pregunta: quan es diu “qui suport”, pregunta quin suport volen dir. 
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Contesta el senyor alcalde que vol dir tenir un habitatge social que principi hi anirien 
ells. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent moció: 
 
“El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifesta la seva preocupació per 
la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de 
la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 
llavors, amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 
qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 
superior.  
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions 
d'asil i només 28 places d'acollida. 

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament 

a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que 
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 
desenvolupament. 

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a 

que donin resposta a la situació dels refugiats. 
 
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent  
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ACORD 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

1. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es 
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

2. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària 
per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

3. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

4. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els 
drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 
actual i assegurar-ne el desplegament. 

- Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran 
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

- Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets 
de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i 
el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
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Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

- Assistència en les rutes de fugida 
- Suport als municipis de la ruta 
- Planificació i gestió de l’acollida  
- Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre 
institucions, entitats municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu 
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat 
espanyol”.  
 
 
9é. PUNTS D’URGÈNCIA 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
10è. PRECS I PREGUNTES. 
 
10.1. La senyora Borràs pregunta per les obres de la Plaça Don Manuel.  
 
El senyor alcalde explica que és una obra de canalització de l’aigua potable que 
passava per sota la vorera. Portaven una mitjana de cinc reventons per any per la qual 
cosa s’ha cregut convenient canviar la tuberia. 
 
La senyora Borràs pregunta si se sap la causa. 
 
El senyor alcalde diu que no ho saben. 
 
El senyor Pubill pregunta si se sap quant pujarà. 
 
El senyor alcalde li respon que no ho sap. 
 
La senyora Rubirola pregunta si, quan són contractes menors, es solen demanar 3 
pressupostos per economitzar. 
 
El senyor alcalde li respon que, quan són coses urgents, no. S’ha d’actuar. 
 
 
10.2. El senyor Pubill pregunta si saben perquè van passar les inundacions del mes 
d’agost. 
 
Contesta el senyor alcalde que van baixar 104 libres d’aigua en mitja hora i hi ha la 
pressió de l’aigua. 
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El senyor Pubill pregunta si això vol dir que, si l’any que ve tornen a causa 104 litres en 
mitja hora, això tornarà a passar. 
 
El senyor alcalde li repon que sí. I si tornen a caure 80 litres també. Ha esta tuna cosa 
extraordinària. 
 
El senyor Pubill diu que potser es pot fer alguna cosa per canviar-ho. 
 
El senyor alcalde explica les dues actuacions que s’han previst de cares a l’any que 
ve. 
 
El senyor Pubill pregunta si els col.lectors són del mateix diàmetre que el que ell té a 
casa seva. 
 
El senyor alcalde li respon que el senyor Pubill deu tenir de 200 i el genera és de 300. 
 
El senyor Pubill li respon que per això no acaba de xuclar. Els problemes anteriors a 
aquestes pluges hi ha sigut. A la que sumes sis cases, és impossible que ho 
assumeixi. 
 
El senyor alcalde li contesta que com aquest aiguat no. Recorda una vegada al carrer 
del Pi. 
 
El senyor Pubill diu que queixes n’hi ha hagut. 
 
El senyor alcalde no recorda que hi hagi hagut queixes. Li pregunta a la senyora 
secretària. 
 
La senyora secretària contesta que les queixes a que es refereix el senyor Pubill van 
entrar fa temps, quan la urbanització del PP2 va finalitzar. En aquelles dates l’alcalde 
actual no era al govern municipal. 
 
El senyor Pubill diu que el col.lector no expulsa l’aigua sinó que a més rebufa. 
 
El senyor alcalde li respon que el col.lector surt lliure. Hi ha un col.lector que puja 
l’aigua però no als nivell que diu el senyor Pubill. Inundaríem cada vegada el poble. 
 
Demana la paraula la senyora Borràs per dir que s’hauria d’identificar el problema i 
intentarà de que no torni a passar. 
 
El senyor Pubill pregunta quins ajuts ha demanat l’Ajuntament. 
 
El senyor alcalde explica que té hora demanada amb el President de la Diputació. 
 
El senyor Pubill pregunta que per cobrir el què. 
 
L’alcalde respon que per cobrir totes les despeses que es van haver de fer. 
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El senyor Pubill pregunta si la millora que es vol fer és el canvi d’embornal. 
 
El senyor alcalde li respon que no, el problema són els 104 libres en mitja hora. El que 
va passar aquí és que van baixar tots els col.lectors plens de dalt al col.lector general. 
Quan baixen tots plens i no absorbeixen, rebufa tot, com un tornado. 
 
El senyor Pubill diu que el què és excepcional són els 104 libres però el que no és 
excepcional és que no s’absorbeixi sempre l’aigua en casos que no són tan 
excepcionals.  
 
Intervé la senyora Taverner per dir que aquesta situació no es va donar només a 
Bonmatí. Això va passar a Sant Coloma de Farners, etc 
 
La senyora Borràs dir que deixem que tot es quantifiqui i que s’ha tractat d’un fet 
excepcional. 
 
9.3. La senyora Borràs pregunta com va acabar el tema dels lavabos de l’escola. 
 
El senyor alcalde explica que Ensenyament va fer els lavabos dels nens i les nenes i 
l’Ajuntament ha fet els dels professor i dels pisos. 
 
El senyor Pubill pregunta, si els lavabos eren el principal focus del problema, com s’ha 
arreglat el tema de les pudors. 
 
El senyor alcalde respon que s’ha posat un sifó per evitar aquestes males olors. 
 
La senyora Borràs pregunta, si la Generalitat ha pagat una part, l’Ajuntament què ha 
pagat. 
 
Contesta el senyor alcalde que l’Ajuntament ha pagat els lavabos i les cobertes 
malmeses.  
 
 
 
I, essent les 19.45 h, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta, que 
jo, la secretària, certifico. 
 
L’alcalde       Certifico 

       La secretària 
 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal      Imma Parramon Burch 
 
 
 


