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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 12 
Data: 23 de novembre  de 2015 
Hora:  11 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària  
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sra. Gemma Domínguez Garangou 
Sra. Cristina Taberner Claparols 
Sr. Adam Domènech 
Sra. Susanna Roura Nadal 
Sra. Emilia Borràs Farran 
Sra. Ester Rubirola Taberner 
Sr. Abel Feliu Masachs. 
 
Ha excusat la seva assistència el Sr. Àngel Pubill Otalora 
 
 
Secretària  
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la 
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent: 
 
Seguidament es procedeix a la celebració d’aquest Ple en la qual s’obté com a resultat 
que tots els membres el ratifiquen per unanimitat. 
 
 
1r. PROPOSTA DE SORTEIG DE LA COMPOSICIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA 
ELECTORAL PER LES ELECCIONS GENERAL DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 
2015. 
 
Amb motiu de la propera convocatòria d’eleccions Generals, a celebrar el  dia 20 de 
desembre de 2015, l’Alcalde-President proposa als membres assistents al Ple de la 
corporació elegir als membres que hauran de formar part de la mesa electoral 
mitjançant el sorteig dels inscrits en el cens electoral. 
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Una vegada efectuat el sorteig mitjançant el programa informàtic CONOCE, la mesa 
queda constituïda per les persones que s’indiquen i per als càrrecs que es detallen: 
 

MESA ÚNICA 
 
PRESIDENT:  
 
TITULAR: Sr. x   DNI x  
 
1r. SUPLENT: Sr. x   DNI x 
  
2n SUPLENT:  Sr. x   DNI x  
 
1r VOCAL 
  
TITULAR:  Sr. x    DNI x  
   
1r. SUPLENT: Sra. x   DNI  x  
     
2n. SUPLENT: Sr. x   DNI x  
 
   
2n. VOCAL 
 
TITULAR:  Sra. x   DNI x  
  
1r SUPLENT: Sra. x   DNI x  
 
2n SUPLENT: Sra. x   DNI x  
 

 
Una vegada finalitzat el sorteig, s’acorda fer tramesa a la Junta Electoral de Zona de 
Girona les citacions dels membres que formaran part de les meses electorals, per tal 
que aquest organisme els segelli i signi i, posteriorment, poder efectuar la notificació 
als interessats. 
 
Seguidament es realitza un segon, tercer, quart i cinqué sorteig per designar nous 
membres de la mesa per les eleccions  en cas de no poder notificar les citacions dels 
membres del primer sorteig o en cas de que es presentin al·legacions del primer 
sorteig: 
 

2n sorteig 
PRESIDENT:  
 
TITULAR: Sra. x     
1r. SUPLENT: Sra. x     
2n SUPLENT:  Srx   
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1r VOCAL 
  
TITULAR:  Sr. x       
1r. SUPLENT: Sr. x      
2n. SUPLENT: Sr. x    
   
2n. VOCAL 
 
TITULAR:  Sra. x     
1r SUPLENT: Sra. x     
2n SUPLENT: Sr. x.    
 
 
 

3r sorteig 
PRESIDENT:  
 
TITULAR: Sr. x     
1r. SUPLENT: Sr. x     
2n SUPLENT:  Sr. x    
 
1r VOCAL 
  
TITULAR:  Srax       
1r. SUPLENT: Sra. x     
2n. SUPLENT: Sr. x    
  
2n. VOCAL 
 
TITULAR:  Sr. x     
1r SUPLENT: Sra. x     
2n SUPLENT: Sra. x  
 
 

4t. sorteig 
PRESIDENT:  
 
TITULAR: Sr. x     
1r. SUPLENT: Sr. x   
2n SUPLENT:  Srx  
 
1r VOCAL 
  
TITULAR:  Sra. x       
1r. SUPLENT: Sr. x     
2n. SUPLENT: Sr. x   
  
2n. VOCAL 
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TITULAR:  Srx     
1r SUPLENT: Sra. x   
2n SUPLENT: Sr. x 
 
 

5e sorteig 
PRESIDENT:  
 
TITULAR: Sra. x    
1r. SUPLENT: Sr. x    
2n SUPLENT:  Sra. x    
 
1r VOCAL 
  
TITULAR:  Sra. x      
1r. SUPLENT: Sra. x     
2n. SUPLENT: Sr. Jordi Casabó Rocas    
  
2n. VOCAL 
 
TITULAR:  Sr. x     
1r SUPLENT: Sr. x     
2n SUPLENT: Sr. x 
 
 
 
2. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PRESSUSPOST 
MUNICIPAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L’EXERCICI  2016. 
 
La senyora Borràs pregunta que com és que el premi de cobrança de Xaloc s’ha 
apujat fins a 11.600 €. 
 
L’alcalde respon que com que hi ha hagut la baixa de l’administrativa de Serveis 
Econòmics, es tracta de la persona de Xaloc que substitueix a aquesta persona. 
 
La senyora Borràs pregunta quant de temps estarà de baixa aquesta treballadora. 
 
L’alcalde li respon que no ho sap, una vegada tingui el fill no sap si s’incorporarà de 
seguida a la feina, o farà compactació, etc. 
 
La senyora Borràs també pregunta sobre l’increment de la recollida resta. 
 
Contesta el senyor alcalde que són els import que el Consell Comarcal cobrarà a 
l’Ajuntament per la delegació d’aquest servei. 
 
La senyora Borràs pregunta sobre la partida d’indemnitzacions judicials. 
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L’alcalde dona la paraula a la secretària que explica que s’ha consignat una previsió 
de les possibles despeses d’advocats i indemnització a una treballadora a qui 
l’Ajuntament  li va concedir una excedència per incompatibilitat amb reserva de lloc de 
treball i, posteriorment, se li va comunicar que no tenia aquesta reserva. Com que va 
haver-hi aquest error, la treballadora reclama una indemnització. 
 
La senyora Borràs demana si se li pot explicar la subvenció de la Festa Jove que ha 
vist que puja 4.500 €. 
 
Intervé el senyor Domènech per dir que es vol fer una festa dedicada al jovent del 
municipi. 
 
La senyora Borràs diu que entén que és una subvenció apart. Si la l’Associació 
d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí només en cobra 12.500 €, li sembla 
totalment fora de lloc que per la Festa Jove n’obtinguin 4.500 €, tenint en compte que 
l’Associació de d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí organitzen i ho fan tot. No hi 
ha justificació de que, per la festa jove, es subvencionin 4.500 €. I amb això no vol dir 
que no li sembli bé però la proporció de 12.500 € a 4.500 € no els sembla bé. 
 
La senyora Borràs observa que la consignació per la furgoneta no hi és. 
 
El senyor alcalde li respon que no sortirà aquí ja que quedarà arrossegada de l’exercici 
anterior. 
 
La senyora Borràs li diu que d’acord però que ja fa molt de temps que s’arrossega. 
Tampoc han tret la plaça de brigada i també creu que anem escassos de personal. 
 
El senyor alcalde li respon que si es veu oportú, es farà. 
 
La senyora Borràs diu que d’acord però que porten quatre anys arrossegant-ho. Vol 
que consti en acta els motius de perquè no aprovaran aquest pressupost i que són els 
següents: primer, perquè no hi ha inversions pel municipi un any més, només hi ha 
5.000 € i 17.000 € per la pista. L’altre inversió de 21.000 € és una subvenció. Segon, 
perquè les subvencions a les associacions del poble no s’han actualitzat. I a més, 
havent vist que ara hi ha 4.500 € per la festa per els joves. Tercer, esperen que no 
s’hagi de fer cap modificació de crèdit perquè això vol dir que no s’està fent bé. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
 
“1. Antecedents 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici de 2016. 
 
La Secretària-Interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. 
 
El Pressupost conté la documentació i els annexos previstos en el RDL 2/2004 que 
aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a la Llei Orgànica 
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2/2012 i a les modificacions establertes a la Llei Orgànica 4/2012, llei d’estabilitat i 
sostenibilitat financera 
 
 
2. Fonaments de dret  
 
En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 168 
i següents del  R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei  reguladora de les Hisendes Locals, els articles 2 al 23 del RD 500/1990 i els 
articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, amb cinc vots a favor del Grup 
Independent i 3 vots en contra del CIU, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016 i annexes del 
pressupost d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i 
l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent: 
 

PRESSUPOST DE D’INGRESSOS 
 
Capitols Denominació capítols Euros 
I Impostos directes 531.186,01     
II Impostos indirectes            5.000,00     
III Taxes, Preus Públics i altres ingressos 271.801,77     
IV Transferències Corrents 259.687,71     
V Ingressos patrimonials 11.397,00            
VI Alienació de patrimoni 0,00 
VII Transferències de capital 21.675,00     
IX Variacions d’actius i passius financers 0,00     
 TOTAL PRESSUPOST 

D’INGRESSOS 
1.100.747,09     

PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Capitols Denominació capítols Euros 
I Despeses de personal 358.576,32   
II Compra de bens i serveis 564.188,32   
III Transferències Corrents 18.293,98  
IV Despeses Financeres 40.037,75   
V Fons Contingència i altres imprevistos --- 
VI Inversions reals 43.773,36 
VII Transferències de capital                --- 
IX Variacions passius financers 75.847,76   
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 TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES  

             
1.100.747,49   

  
 
2n. Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat pressupost 
 
3r.  Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
4t. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
5è. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, 
quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 , de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 169 del TRLRHL”. 
 
 
 
3r. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA 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. 
 
 
“1r. Antecedents 

 
En data 9 de setembre de 2015 el Ple va: 
 

a) Aprovar  inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 
5/2003; 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e)  Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre 
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els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les 
franges de protecció. 

f) 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. 

g) 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. 
 

Aquests acords es van sotmetre a informació pública durant un període de 20 dies en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.183 de data 22 de setembre de 2015 i 
al tauler d’edictes municipals. D’acord amb el certificat de la secretària de l’Ajuntament 
de data 16 de novembre de 2015, durant el termini d’exposició pública, no s’ha 
presentat cap al.legació. 
 
El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya ha emès un 
informe favorable al plànol de delimitació d’urbanitzacions, nuclis de població, 
instal.lacions i edificacions de Sant Julià el Llor i Bonmatí. 
 
 
2n. Fonament de dret 
 
Vist el que disposa l’article 2 de 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, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Aprovar definitivament el contingut de tot l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de 
data 9 de setembre de 2015 relatiu l’aprovació a el plànol de delimitació, segons el que 
estableix la Llei 5/2003 
 
2n. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.  
 
 
 
4r. PROPOSTA DE DEIXA SENSE EFECTE L’ACORD DEL PLE DEL DIA 26 DE 
JUNY DE 2015 PEL QUAL ES VA NOMENAR TRESORERA DE L’AJUNTAMENT 
LA SENYORA GEMMA DOMÍNGUEZ GARANGOU. 
 
“Fonaments de fet 
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Vist que, a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, de data 26 de juny de 
2015, es va acordar nomenar tresorera de  l’Ajuntament a la regidora senyora Gemma 
Domínguez Garangou. 
 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten 
altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, va aprovar la 
modificació de l’apartat 2 de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (LRBRL), que queda amb el següent redactat: 
 

“2.- L’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional es subdivideixen en les següents subescales: 
 
a) secretaria, a la que corresponen les funcions de fe pública i assessorament 
legal preceptiu. 
b) intervenció tresoreria, a la que corresponen les funcions de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmico-financer i pressupostària, i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
c) secretaria intervenció, a la que corresponen les funcions de fe pública, 
d’assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmico-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i 
recaptació”. 

 
Vist que, conseqüentment, la regidora senyora Gemma Domínguez Garangou no pot 
continuar exercint les funcions de tresorera municipal, les quals han de passar a 
dependre de la Secretària-Interventora de la Corporació, el Ple aprova, per unanimitat 
dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Deixar sense efecte el nomenament de la regidora senyora Gemma Domínguez 
Garangou com a tresorera de l’Ajuntament, efectuat en la sessió plenària de data 26 
de juny de 2015. 
 
2n. Fer constar que les funcions de tresorera de l’Ajuntament són assumides per la 
secretària-interventora de la Corporació Sra. Imma Parramon Burch, per donar 
compliment el que disposa l’article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, 
pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost 
de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a 
l’economia, va aprovar la modificació de l’apartat 2 de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
 
3r. Notificar aquest acord a la regidora senyora Gemma Domínguez Garangou. 
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4t. Comunicar aquest acord a les entitats bancàries que operen amb l’Ajuntament als 
efectes legals oportuns.” 
 
 
5è. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENT I EL GRUP MUNICIPAL DE 
CIU, RELATIVA A TORNAR A SOL·LICITAR AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 
EL RESTABLIMENT DEL SERVEI D'AMBULÀNCIA BÀSIC A LA BASE DEL C.A.P 
D'ANGLÈS LES 24 HORES DEL DIA. 
 
Demana la paraula la senyora Borràs per dir que, quan hi ha aquestes mocions 
generals a nivell de poble, agrairia que els ho diguessin per així presentar-les 
conjuntament. De la mateixa manera que ells també us les fan arribar. Demana per 
tant, que consti que aquesta moció ha estat presentada conjuntament pels dos grups. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent moció: 
 
“Vist que aquest Ajuntament va aprovar en Sessió Plenària de data 12 de juny de 2014 
la sol·licitud al Servei Català de la Salut perquè es mantingui el servei d'ambulància a 
la base del C.A.P. d'Anglès les 24 hores del dia i que l'Ambulància que faci el servei 
sigui medicalitzada. 
 
Vist que aquest Ajuntament va aprovar en Sessió Plenària de data 28 d'abril de 2015, 
tornar sol·licitar el servei d'ambulància medicalitzada de 24 hores del dia al Servei 
Català de la Salut. 
 
Vist el suport rebut en la recollida de signatures per part de la ciutadania així com per 
part de tots els Ajuntaments que formen part del Consorci Ter-Brugent. 
 
Atès que la nova empresa adjudicatària, Transport Sanitari de Catalunya, ens ha 
comunicat que a partir del proper mes de desembre entrarà en vigor la retallada en el 
servei d’ambulàncies del C.A.P. d’Anglès passant de 24 a 12 hores al dia. 
 
Atès que és totalment necessari el servei d'ambulància bàsic les 24 hores del dia a la 
base del C.A.P. d'Anglès per diferents motius: 
 

.- Des de Salt a Olot no hi haurà cap més base d'ambulàncies. 

.- El territori del Ter Brugent NO disposa d’una xarxa de vies ràpides, hi ha 
algunes carreteres secundàries amb revolts i perill de glaç a l’hivern, habitatges 
aïllats,... fets que en cas d’urgència, agreuja considerablement el transport 
sanitari. 
.- Aquesta zona té un elevat percentatge de població envellida i per tant amb 
possibilitats d'emmalaltir i haver de requerir el servei d’ambulància pel seu 
trasllat.  
.- Anglès ja va patir l’any 2011 el tancament del servei nocturn del CAP. Si ara 
s’hi suma l’eliminació del servei nocturn d’ambulància, això posa realment en 
risc la resolució d’una emergència nocturna a la zona del Ter-Brugent.  
 

En aquest sentit, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
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ACORD 

  
Primer.- Tornar a sol·licitar al Servei Català de la Salut el restabliment del servei 
d'ambulància bàsic a la base del C.A.P d'Anglès les 24 hores del dia a fi d'evitar la 
retallada, i que es mantingui i millori la base d'Anglès, amb una ambulància ja que des 
de Salt a Olot no hi haurà cap més base d'ambulàncies. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Director del Servei Català de la Salut, al 
Departament de Salut i al Gerent de la regió sanitària de Girona.” 
 
 
En finalitzar tots els punts a tractar dins l’ordre del dia, la senyora Borràs vol fer 
constar que no estan d’acord que s’hagi convocat aquest Ple a les 11 h. És el Ple del 
pressupost del 2016, explica la dificultat que els hi ha suposat venir a un Ple en 
aquests hores i ho farà públic perquè creu que els coses no es fan així. 
 
El senyor alcalde li respon que ell també ha hagut de demanar festa a la seva feina per 
poder assistir a aquest ple. 
 
La senyora Borràs creu que no és el mateix. 
 
El senyor alcalde explicar que hi ha persones del Grup Independent que comencen  a 
treballar a les 14 h. 
 
La senyora Borràs li respon que per aquesta persona que comença a les 14 h hi ha 
hagut  4 persones del Grup de Convergència i Unió que han de tenir tantes dificultats. 
Que es sàpiga que ho farem públic i ho diran per escrit.  
 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 11,45 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. Alcalde-
President amb mi, la secretària, que certifico. 
 
Vist i plau,      La secretària  
L’Alcalde-President 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal     Imma Parramon i Burch   


