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GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
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1 vot a favor
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2. PROPOSTA D’APROVACIÓ D´ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL “SITMUNGIRONA”
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PROPOSTA:
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de
Febrer de 2017, va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona l’adhesió a
la Xarxa Local Sitmun , que consisteix en la Implantació del Sistema
d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), que és un Sistema
d’informació geogràfica i IDE Local dins dels programes de gestió de la
informació geogràfica local.
Atès que el Ple de la Diputació de Girona va aprovar la creació de la
Xarxa Local SITMUN, així com va aprovar el protocol sectorial.
4
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Atès que la Xarxa Local SITMUN es proposa com un instrument per
promoure l’ús del sistema d’informació territorial municipal als ens locals
de la província de Girona, posant a disposició dels membres de la Xarxa
Local SITMUN els següents serveis:
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• Accés a la plataforma SITMUN que conté: l’aplicació específica SITMUN
(eina SIG amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la gestió
d’informació geogràfica, un geoportal IDE local que inclou els recursos
IDE disponibles a nivell local, la generació d’informació geogràfica segons
als estàndards establerts per la directiva INSPIRE.
• Suport en la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per tal
de garantir-ne la seva homogeneïtzació.
• Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN.
• Formació bàsica en la utilització de SITMUN.
Vist el Protocol de la Xarxa Local SITMUN.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:
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PRIMER.- Adherir-se al Protocol la Xarxa Local SITMUN-Girona, aprovat
la Diputació de Girona.
SEGON.- Disposar que s’enviï, l’acord d’adhesió al Protocol Xarxa Local
SITMUN, degudament complimentat i signat.
TERCER.- Facultar l’Alcalde perquè adopti les resolucions I subscrigui
tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
QUART.- Comunicar el present acord a Diputació de Girona.
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No obstant el Ple de la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
DEBAT:
En relació a la proposta en qüestió, el senyor Alcalde informa en què
consisteix aquesta adhesió, bàsicament, es basa d’un servei que dóna la
Diputació sobre sistemes d’informació territorial municipal. La intenció és
formar-ne part, donat que disposa de material geogràfic, cartogràfic, etc.
que serà d’utilitat pels serveis municipals d’urbanisme
En aquest afer, la senyora Pagès qüestiona si suposarà algun cost per
l’Ajuntament, pel que el senyor Alcalde respon que es tracta d’un servei
totalment gratuït.

GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
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VOTACIÓ:

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
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JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DEL RÈGIM APLICABLE A VEHICLES ABANDONATS.
PROPOSTA:
Considerant que el contingut de l’ordenança s’adapta a les exigències previstes
a l’article 16.1 del TRLRHL.
_
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D’acord amb allò disposat als articles 17 i 47 de la LRBRL, el procediment a
seguir per a l’aprovació de l’ordenança fiscal de la present taxa és aquell que es
descriu a continuació:
_
1.Aprovació provisional pel Ple de la Corporació per majoria simple.
2.Exposició al públic per termini de 30 dies, com a mínim, dins dels quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes; la publicació s’efectuarà mitjançant el tauler d’anunci de l’ens local i al
BOP.
3.Finalitzat el període d’exposició pública, les corporacions locals adoptaran els
acords definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que s’haguessin
presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les
modificacions a què es refereixi l’acord provisional. En el cas que no s’haguessin
presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors
provisional, sense necessitat d’acord plenari.
4.Els acords definitius a què es refereix l’apartat anterior, incloent els provisionals
elevats automàticament a tal categoria, i el text íntegre de les ordenances o de
les seves modificacions, hauran de ser publicats al butlletí oficial de la província,
sense que entrin en vigor fins que s’hagi dut a terme la publicació esmentada.
_
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
__
ACORDS
__
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal de L’ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DEL RÈGIM APLICABLE A VEHICLES
ABANDONATS, la redacció de la qual és la que s’adjunta al present acord en
forma d’annex i que es dona per reproduït.
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_
TERCER.- Exposar-la al públic per termini mínim de trenta dies a comptar des
de la publicació al tauler d’anuncis o BOP, segons quina sigui l’última publicació.
__
QUART.- Entendre-la com definitivament aprovada en el cas que en el termini
d’exposició pública no es presentessin reclamacions, publicant el text íntegre de
l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Girona amb oferiment de
recursos d’acord amb l’article 19 del TRLRHL, entrant en vigor a partit de la
publicació esmentada._
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el que consideri oportú.
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ANNEX
ORDENANÇA MUNICIPAL
VEHICLES ABANDONATS

REGULADORA

DEL

RÈGIM

APLICABLE

TÍTOL PRIMER.

01/08/2017 ALCALDE

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.
Article 1.
La present Ordenança té per objecte la regulació del règim aplicable als vehicles
abandonats a la via pública, particularment pel que fa a la seva localització,
denúncia, procediment per a la seva retirada i, si escau, lliurament al centre
autoritzat de tractament corresponent, tot això de conformitat amb el que disposa
el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial,
modificat per la llei 5/1997, de 24 de març.
Article 2.
Aquesta Ordenança s'aplicarà a totes les vies i zones públiques del terme
municipal de Sant Joan Les Fonts en els quals es trobin vehicles que, objectiva i
racionalment, facin presumir pels seus signes externs que estan abandonats.
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TÍTOL SEGON.
VEHICLES ABANDONATS I VEHICLES RESIDUS SÒLIDS.
Article 3.
Es considera que un vehicle està abandonat:
1.- Quan romangui estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i
presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis
mitjans o li faltin les plaques de matriculació.
2.- Si es troba dipositat en les dependències municipals durant un període de
dos mesos, després de la seva retirada de la via pública.
Article 4.
1.- Els vehicles abandonats a la via pública seran retirats pel servei de grua que
es contracta per aquest afer i traslladats al Dipòsit Municipal, o lloc establert a
l'efecte.
2.- Es considera que un vehicle constitueix residu sòlid si presenta desperfectes
que permetin presumir una situació de desús o la impossibilitat de moviments
per seus propis mitjans, o si no té placa de matrícula.

Article 5.
Els vehicles abandonats a la via pública, un cop tramitat el corresponent
8
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expedient, seran considerats, si escau, residus sòlids, i se'ls aplicarà el
procediment propi d'aquests últims.
Article 6.
Les taxes corresponents de trasllat i permanència en el Dipòsit, d'acord amb la
corresponent ordenança fiscal en vigor, aniran a càrrec del titular del vehicle.
TÍTOL TERCER.
PROCEDIMENT PER A LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

A la via pública.
Article 7.
1.- Quan el Regidor de Governació, detecti que a la via pública hi ha un vehicle
que, pels seus símptomes externs, faci presumir objectivament el seu estat
d'abandó, s’ aixecarà Acta d'Infracció, la qual donarà lloc a la iniciació de
l'expedient, es procedirà a col·locar en el mateix un adhesiu en lloc visible,
informant al responsable del vehicle de la situació d'abandonament del mateix.
es confeccionarà reportatge fotogràfic il·lustratiu del seu estat.
Sobre aquest adhesiu o element similar, s'ha de consignar la matrícula, data de
col·locació, nom i número del carrer en què es troba. De la mateixa manera
s'actuarà quan el servei sigui requerit pels particulars.
Article 8.
Transcorreguts quinze dies des que va ser col·locat l'adhesiu o element similar
que s’acordi, es procedirà pels serveis municipals a la retirada i trasllat del
vehicle al dipòsit municipal o lloc habilitat a l'efecte. Això sense perjudici del
corresponent expedient sancionador que preveu l'article 15 de la present
Ordenança.
Article 9.
Durant el termini de dos mesos, des de la retirada del vehicle, s'incoarà i
tramitarà l’expedient corresponent per al seu tractament com a residu sòlid, i
posteriorment es traslladarà a un centre autoritzat de tractament per a la seva
destrucció.
L'Ajuntament podrà aprovar un protocol d'actuació contenint models de la
documentació administrativa que hagi d'aplicar en la tramitació dels expedients.
Article 10.
Iniciat l'expedient de retirada de vehicle abandonat, s'estarà al que el seu titular
fos conegut o desconegut.
a) En el primer cas, es notificarà i requerirà al seu titular perquè en el termini de
quinze dies retiri el vehicle del dipòsit, amb l'advertència expressa que, en cas
contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà i se li aplicarà la
normativa legal i reglamentària vigent.
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b) En el cas que el seu titular sigui desconegut es seguirà el procediment de
l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, se a la seva
tramitació com a residu sòlid, una vegada que hagin transcorregut els terminis
establerts per a això.
TÍTOL QUART.
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RENÚNCIA A LA TITULARITAT.
Article 11.
Els titulars de vehicles abandonats podran renunciar voluntàriament a la
propietat del mateix a favor de l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts perquè
aquest es procedeixi a donar-ho de baixa, en qualsevol fase de l'expedient. El fet
de la cessió no anul·larà les despeses ocasionats fins al moment, ni les
denúncies, ni les altres deutes pertinents. Es utilitzarà per a això el model
contingut en el protocol a què s'al·ludeix en l'article 9.
Article 12.
Un cop a poder el vehicle de l'Ajuntament, el titular ha de lliurar la documentació
del mateix, així com haurà de signar en prova de conformitat l'Acta de Cessió de
el vehicle a l'Ajuntament. Un cop cedit, i tan aviat com la documentació arribi a la
Instrucció de l'expedient, es procedirà per aquesta a donar-lo de baixa a Trànsit i
a l'Ajuntament i es procedirà al seu compactat a través d'un centre autoritzat de
tractament de vehicles al final de la seva vida útil de conformitat amb el R.D.
1.383 / 2002, de 20 de desembre o normativa que el modifiqui o substitueixi.
Article 13.
La finalització de l'expedient, que serà tramitat per la Unitat Administrativa de
Sancions, es produirà amb el Decret que declari el vehicle abandonat com residu
sòlid, en aquest cas es procedirà al desballestament o compactat en un dels
centres abans indicats i d'acord amb la normativa aplicable.
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TÍTOL CINQUÈ.
Infraccions i sancions.

Article 14.
Seran constitutius d'infracció dels fets descrits en l'article 3 d'aquesta
Ordenança.
Article 15.
Totes les infraccions previstes en la present Ordenança tindran la consideració
de greus, seran sancionades amb multes de fins a 1.500 euros, d'acord amb la
Llei 7/1985 en el seu article 141 i es tramitaran conforme al procediment
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sancionador que estableix el Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual
s'aprova el Reglament del Procediment sancionador en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial.
Disposició Transitòria
S'aplicarà el règim establert a l'article 10 de la present Ordenança als vehicles
que a l'entrada en vigor de la mateixa es troben en el Dipòsit Municipal.
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Disposició derogatòria
Queden expressament derogades totes les normes de caràcter municipal que
s'oposen al que establert en la present Ordenança.
Disposició Final
La present Ordenança, un cop aprovada definitivament per l'Ajuntament, entrarà
en vigor quan hagi estat publicat íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de
la Província i hagi transcorregut el termini previst en els articles 49 i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DEBAT:
El senyor Alcalde presenta aquesta proposta comunicant que en aquest apartat
hi ha unes modificacions que s’han de tenir en compte, una fa referència a
l’article 4.1, on posa grua municipal, hauria de constar-hi: “retirats per la grua
contractada per a la realització del servei” i l’altra, concretament en l’article 7.1,
que fa esment a la policia municipal, però realment s’ hauria de fer constar que
“quan el regidor de Governació detecti que hi ha un vehicle a la via pública en
estat d’abandonament”, en aquest sentit, aquesta ordenança pretén regular tot el
que ja es venia fent fins el moment, per evitar, per altra banda problemes
jurídics.
Un cop feta l’exposició per part del senyor Alcalde, la senyora Pagès, esmenta
que el seu partit està totalment d’acord amb aquesta ordenança, malgrat uns
petits dubtes, dos queden resolts amb els aclariments duts a terme per part del
senyor Alcalde i un altre, relatiu a l’ apartat on consta que es col·locarà un paper
en el vidre del cotxe com a avís, per part de la policia municipal, pel que el
senyor Alcalde comenta que es tracta del mateix que en el punt anterior, aquest
tasca serà executada per l’ordenança municipal, i passats quinze dies es
continuaran amb els tràmits adients per la seva retirada.
La senyora Pagès qüestiona l’apartat en el s’esmenta el dipòsit municipal, en
aquest sentit, el senyor Espona informa que aquest espai està ubicat en la zona
que ocupa el local de la brigada municipal.
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VOTACIÓ:
GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

4. PROPOSTA D’ACORD PER A LA DESIGNACIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE
PLACES DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
PROPOSTA :
Atès l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia tretze de
març de dos mil disset, pel qual es disposa l’inici dels tràmits per a la renovació
de càrrecs de Jutge/sa de Pau Titular i Substitut/a, de conformitat amb el
procediment assenyalat als articles 4, 5, 6 i 7 del reglament 3/95 de 7 de juny
dels Jutges de Pau i atenent al que es disposa als articles 101.2, 303 i 298.2 de
la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Vist l’expedient administratiu i els tràmits realitzats per a l’elecció i proposta de
nomenament del Jutge/sa de Pau Titular i Substitut/a, del Jutjat de Pau de Sant
Joan Les Fonts.
Atès que l’edicte de convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de Jutge/sa de Pau
Titular i Substitut/a es va publicar al BOP de Girona Núm. 64 de data 31 de març
de 2017 i es va exposar al tauler d’anuncis de la Corporació, donant compliment
al disposat a l’article 5 del Reglament 3/1995 de 7 de Juny, per tal que els

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI
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01/08/2017 ALCALDE

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
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interessats a ocupar aquesta vacant poguessin presentar sol·licituds i currículum
per a participar en el procés d’elecció dels càrrecs.
Vista l’única sol·licitud i currículum presentats per a participar en aquest
procediment d’elecció, pels Srs. Albert Nonell i Planas i Anna Cros i Casadevall
sol·licitant la plaça de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau Substitut
respectivament.
Considerant que aquestes dues persones exerceixen des de fa quatre anys els
càrrecs objecte d’elecció i que reuneixen els requisits assenyalats a l’article 1 del
Reglament 3/1995 de 7 de juny, i no estan inclosos en causa d’incapacitat o
incompatibilitat, referides als jutges de pau segons l’establert als articles 303 i
389 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
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Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents.
ACORDS
PRIMER.- Elegir als Srs. Albert Nonell i Planas i Anna Cros i Casadevall
sol·licitants de la plaça de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau Substitut
respectivament, havent verificat la seva capacitat i compatibilitat pel càrrec que
han d’ostentar.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Jutjat d’Olot que ho elevarà a la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a l'aprovació i
nomenament dels càrrecs proposats segons el disposat a l’article 101.3 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
No obstant el Ple de la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

Un cop feta l’exposició pública, comunica el senyor Alcalde, per tal que s’hi
presentés qui cregués oportú i només hi ha hagut dues persones que ha
presentat sol·licitud per optar ambdós càrrecs, que són els mateixos que ho
venien fent fins ara, per una banda com a titular, el senyor Albert Novell i Planas i
per jutge substitut la senyora Anna Cros Casadevall, per tant, tan sols manca la
designació formal d’aquestes dues persones mitjançant un acord de ple.

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

DEBAT:
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VOTACIÓ:

GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
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GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor
ÀREA DE URBANISME

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA SECTOR
INDUSTRIAL DE BEGUDÀ
PROPOSTA:

ALFONS GONZALEZ LEAL
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ANTECEDENTS
I.- En data 20 de febrer de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al sector de
Begudà, d’acord amb el document de modificació redactat per PAU-CD S.L.P.,
(PROJECTES D’ARQUITECTURA I URBANISME CANOSA-DÍEZ, SLP),
representada per l’arquitecte Xavier Canosa i Magret. Assumint expressament la
iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb l’article 101.3 del Text
refós de la Llei d’urbanisme. Tot això de conformitat amb l’informe favorable dels
serveis tècnics municipals incorporat a l’expedient.
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La finalitat de la present Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU) del Sector Industrial de Beguda, és la de refondre la regulació
urbanística d’aquesta zona industrial del municipi, després de la total execució
del sector SUD-4 ordenat pel PGOU, i procedir a la delimitació d’un Polígon
d’Actuació Urbanística que inclou la totalitat de les finques a on s’ubiquen les
instal·lacions industrials de la societat NOEL ALIMENTARIA SAU, situades a
cavall entre els anomenats històricament Polígons I i Polígon II d’aquest Sector
industrial i una finca propietat de TAVIL SAU.
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Per tal d’assolir els objectius anteriors, la MPGOU reordena l’àmbit del referit
sector amb el doble objectiu de modificar l’ordenació dels sistemes viari i
d’espais lliures i per altra banda homogeneïtzar les condicions de parcel·lació i
edificació del conjunt de finques incloses en el polígon que formen una única
unitat funcional.
L’informe favorable dels serveis tècnics de data 10 de Febrer de 2017, incorporat
a l’expedient, considera que la proposta presentada és apropiada per tal de
facilitar el desenvolupament de l’àmbit, atès que s’adapta a les preexistències
amb una precisió que el planejament general no fa.
Un altre informe dels serveis tècnics de data 4 de maig de 2017, justifica el
compliment de l’article 97 apartat 1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya explicitant els motius d’interès públic i social alhora que no es troba en
cap dels supòsits de l’apartat 2 del mateix article que impliquen una valoració
negativa de la modificació proposada.
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre a
exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria, de
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 85, 96 i
Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va
publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm 45 de data 6 de març de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 7339 de data 29 de Març de 2017, i en el Diari el Punt Avui de
data 16 de març de 2017, així com en l’ e-tauler de l’Ajuntament.
III- En compliment de l’article 85.7 text refós de la Llei d’urbanisme
simultàniament al tràmit d'informació pública, s'ha concedit audiència als
ajuntaments confrontants amb el terme municipal, resultant que cap dels quals
no han presentat cap al·legació.
SORTIDA
(Nº REGISTRE)

ENTITATS LOCALS
AJUNTAMENT D'OLOT
AJ.MONTAGUT I OIX
AJUNTAMENT SANTA PAU

196
196
197

DATA
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
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AJ.CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

196

27/02/2017
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IV- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació es va notificar als
següents estaments per tal que emetessin informe sectorial:
ORGANISME
SSTT DE TRANSPORTS I MOBILITAT
SSTT DE CARRETERES
PARC NATURAL ZONA VOLCÀNICA DE LA
GARROXA
MINISTERIO DE FOMENTO
DEP. MEDI AMBIENT
DEP. AGRICULTURA RAMAD. I PESCA
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
DEP INDUSTRIA, CONSUM I COMERÇ
INSTITUT GEOLÒGIC I CARTOGRÀFIC DE CAT
DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN A
CATALUNYA CENTRAL (VIA EACAT)
Sol·licitant els informes següents:
Àrea de territori i sostenibilitat: Aigües, Canvi
climàtic, contaminació acústica i lluminosa,
contaminació atmosfèrica, geològic i medi
ambient,
mobilitat,
residus
transports
terrestres (inclou carreteres i ferrocarrils),
medi natural.
Àmbit de seguretat i protecció civil: bombers,
protecció civil.

SORTIDA
(Nº REGISTRE)

195
188

DATA
27/02/2017
27/02/2017

193
186
200
192
190
189
201
194

27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017

260

10/03/2017

ALFONS GONZALEZ LEAL
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De les quals han evacuat informe:

ORGANISME
DEP. MEDI AMBIENT
DEP. AGRICULTURA RAMAD. I PESCA
INSTITUT GEOLÒGIC I CARTOGRÀFIC DE CAT
DEP. TERRITORI I SOSTENIBILITAT (PREV.
INCENDIS)
DEP. TERRITORI I SOSTENIBILITAT (INFORME MEDI
AMBIENT)

ENTRADA
(Nº REGISTRE)

1140
1341
1562

DATA
27/03/2017
12/04/2017
25/04/2017

1109

23/03/2017

1125

24/03/2017
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AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
PARC NATURAL ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROXA

10/05/2017
09/05/2017

Tal com disposa l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, l’informe dels departaments
interessats i els organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
s’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de
més llarg. La manca de notificació dels dits informes un cop transcorregut un
mes del finiment dels terminis establerts per a l’emissió comporta la conformitat
de l’òrgan a la modificació proposada.
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En el decurs del dit termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions,
tal i com queda acreditat a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 117.3 del Reglament
de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics es subjecta al mateix
procediment que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per
reglament i les particularitats previstes legalment.
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional
de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de
conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació
amb l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de Bases de Règim Local i
l’art.114.3 k) 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, el referit acord requereix
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen
la formació (concretament, arts. 85 i 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme) i
l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona (art. 80 a) TRLUC).
Atès l’informe de data de 10 de maig de 2017 de l’equip redactor i la redacció
definitiva del projecte presentada per l’equip tècnic a PAU-CD S.L.P.,
(PROJECTES D’ARQUITECTURA I URBANISME CANOSA-DÍEZ, SLP), la qual
integra els elements recollits als informes sectorials.
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Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la
desenvolupa, es proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents

ACORDS:

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal al sector de Begudà, d’acord amb el document de
modificació redactat per PAU-CD S.L.P., (PROJECTES D’ARQUITECTURA I
URBANISME CANOSA-DÍEZ, SLP), representada per l’arquitecte Xavier Canosa
i Magret, el qual integra les observacions dels informes sectorials.

SEGON.- Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de
Pla General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit
document en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
per al seu informe i posterior tramesa a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i
al Conseller de Territori i Sostenibilitat per a seva aprovació definitiva, segons el
que disposa l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost).

No obstant el Ple de la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
DEBAT:
El senyor Alcalde dóna lloc a la presentació de la proposta relativa a d’aprovació
provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana sector
industrial de Begudà, bàsicament, continua dient el senyor Espona, arran de
l’aprovació inicial en el Ple del 20 de febrer d’enguany, es va procedir a
l’exposició pública, s’ha comunicat als organismes que pertocaven, sense que
fins el moment hi hagi hagut cap al·legació, tenim per contrapartida, la resposta
de la majoria dels ens, tots amb informe favorable, per tant, en aquet moments
cal donar pas a l’aprovació provisional i posteriorment donar tresllat a la
Comissió Provincial d’Urbanisme per tal de continuar amb els tràmits i procedir a
l’aprovació definitiva.
En aquest punt, la senyora Pagès, demana el motiu pel qual la redacció del
projecte s’ha dut a terme des d’un despatx d’arquitectes externs a l’ajuntament, a
propòsit d’aquest qüestió, el senyor Alcalde respon, que en aquest afer es
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necessiten professionals experts en determinats temes d’urbanisme, i l’altre
motiu, afegeix el senyor Espona, és que el despatx contractat és el mateix que
va dur a terme la redacció del Pla General i, a més a més, l’equip redactor és el
que va fer el Pla Territorial de la Comarca de la Garrotxa, per tant, s’ha
considerat oportú donat que disposa dels coneixements adients per la redacció
del projecte i resoldre els possibles dubtes que puguin sorgir des de
l’Ajuntament.

VOTACIÓ:

Signatura 2 de 2

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

abstenció
abstenció
abstenció

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

01/08/2017 SECRETARI
Signatura 1 de 2

01/08/2017 ALCALDE

GRUP DE PDeCAT
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ÀREA SERVEIS SOCIALS
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES
FONTS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I EL
SEU FINANÇAMENT.

PROPOSTA:

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

ANTECEDENTS
Tant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei municipal i de regim local de Catalunya (TRLMC), així com d'altra normativa
sectorial d'aplicació, reconeixen que les entitats locals tenen competències en
matèria de serveis socials.
Concretament l'article 25 de la LBRL recull un llistat de matèries i competències
que com a mínim han de desenvolupar les entitats locals, podent-se ampliar
aquest llistat mitjançant la normativa autonòmica de desenvolupament de la llei
bàsica estatal. Aquest article determina que els municipis tenen competències
per a l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció
immediata a persones en situació o risc d'exclusió social i l'article 66.3.K del
TRLMC, en desenvolupament de la normativa estatal, ets atribueix competències
per a ta prestació deis serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
Per tant, el marc normatiu bàsic en aquesta matèria, atribueix als municipis un
ampli camp d’actuació que, amb fonament a l'article 148 de la Constitució
Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya aprovat per la LO 6/2006, el
legislador sectorial autonòmic ha concretat mltjan9ant la Llei 12/2007, d'11
d'octubre, de serveis socials que estableix les prestacions i el marc competencial
en aquesta matèria.
L’article 31 de La Llei 12/2007 atribueix competències als municipis en matèria
de serveis socials basics, indicant en et seu apartat 2 que les comarques
supleixen en aquestes matèries a aquells municipis de menys de 20.000
habitants que no estiguin en condicions d'assumir directament o
mancomunadament aquestes competències.
A la Garrotxa, des de l'any 1997 l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la
Garrotxa tenen constituït el Consorci d'Acció Social de Garrotxa, que
desenvolupa les competències en matèria de serveis socials deis municipis de la
comarca.
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En tant que els municipis garrotxins, excepte Olot, no formen part del Consorci i
si n'és membre el Consell Comarcal, aquest darrer ha estat suplint-los en la
prestació deis serveis socials bàsics de conformitat amb el que preveu l'article
31.2 de la Llei 12/2007.
Es per aquest motiu que ara és voluntat de les parts signants formalitzar aquesta
situació i aprovar un conveni en el qual es concreti els termes de l’exercici, per
part del Consell Comarcal, i el finançament, per part dels ajuntaments, de les
competències deis municipis de la Comarca de menys de 20.000 habitants.
En data 9 de març de 2017, la proposta ha estat informada per la Comissió
informativa General del Consell Comarcal de la Garrotxa.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

Fonaments de Dret
Article 25 7/1982, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Articles 7 i 9 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.
Article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
Article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'Organització comarcal de Catalunya.
Articles 107.4, 108.3 i 109 de la Llei 26/1010 de 3 d'agost, de rég1m jurídic de
les administrac1ons públiques de Catalunya.
Article 47 Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals.

Article 10 del Reglament Orgànic Comarcal
Per tot l'anterior,
Proposta d'acords:

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Articles 8, 14 i DA9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern
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1.Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i els Ajuntaments de la comarca de la per a la prestació de serveis
socials basics previstos en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
2.Facultar al Sr. Alcalde o persona que ell delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.
Comunicació
3. Notificar aquests acords al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG), al
servei de gestió econòmica del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Publicitat

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

4. Fer públics els presents acords al Portal de Transparència i al Registre de
convenis de la Generalitat.
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el pertinent.

ANNEX

CONVENI ENTRE L’ AJUNTAMENT
DE SANT JOAN ELS FONTS I EL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS SOCIALS BÁSICS DE LA LLEI 12/2007, D’11 D'OCTUBRE
A Olot el ___ de ______de 2017
D' una banda, el Sr Joan Espona i Agustín Alcalde de Sant Joan Les Fonts
facultat per aquest acte per acord de Ple de data_______________, assistit pel
Sr, Alfons González Leal, secretari de l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts.

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

I per l’altra el Sr. Joan Espona i Agustín, President del Consell Comarcal de la
Garrotxa, facultat per acte per acord de Ple de data 16 de març de 2017 i assistit
per la Sra. Alicia Vila i Torrents, secretaria del Consell Comarcal.
Reconeixent-se ambdues parts capacitat per actuar en aquest acte:
EXPOSEN
La Llei 7/1982, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal í
de règim local de Catalunya, recullen en els seu articles 7 i 9 respectivament que
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les entitats locals tenen les competències que es contenen en aquests normatiu i
les altres que els atribueixi les lleis.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

L'article 25 de la LBRL recull un llistat de matèries i competències que com a
mínim han de desenvolupar les entitats locals, podent-se ampliar aquest llistat
mitjanant la normativa autonòmica de desenvolupament de la llei bàsica estatal.
En matèria de serveis socials, l’article 25 de la LBRL concreta que els municipis
tenen competències per a l'avaluació i informació de situacions de necessitat
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social i
l'article 66.3.K del TRLMC, en desenvolupament de la normativa estatal, els
atribueix competències per a la prestació deis serveis socials i la promoció i la
reinserció socials. Per tant, el marc normatiu basic en aquesta matèria atribueix
als municipis un ampli camp d'actuació que ha de concretar el legislador
sectorial autonòmic ja que les competències en matèria de serveis socials
d'acord amb l'article 148 de la Constitució Espanyola corresponen a les
comunitats autònomes.
Per la seva banda, i en consonància amb aquest article de la CE, l'article 166 de
l’Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la LO 6/2006, determina que
Catalunya té competències exclusives en matèria de serveis socials. En
compliment d'aquestes competències estatutàries, Catalunya té aprovada la Llei
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials que estableix les prestacions i el marc
competencial en aquesta matèria.
La Llei 12/2007 en el seu article 31 atribueix competències als municipis en
matèria de serveis socials basics, indicant en el seu apartat 2 que les comarques
supleixen en aquestes matèries a aquells municipis de menys de 20.000
habitants que no estiguin en condicions d'assumir directament o
mancomunadament aquestes competències.
A la Garrotxa, des de l'any 1997 l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la
Garrotxa tenen constituït el Consorci d'Acció Social de Garrotxa, que
desenvolupa les competències en matèria de serveis socials deis municipis de la
comarca.
Entat que els municipis garrotxins, excepte Olot, no formen part del Consorci i si
n'és membre el Consell Comarcal, aquest darrer ha estat, d'acord amb l'article
31.2 de la Llei 12/2007, suplint-los en la prestació deis serveis socials basics.
És per aquest motiu que ara és voluntat de les parts signants formalitzar aquesta
situació i aprovar un conveni en el qual es concreti els termes de l'exercici, per
part del Consell Comarcal, de les competències deis municipis de la Comarca de
menys de 20.000 habitants.
La Llei 12/2007 estableix que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat
comparteixen el finançament deis serveis socials basics, incloent-hi els equips
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de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els
altres serveis que es determinin com a basics. Sens perjudici que els serveis
socials basics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot
haver de participar en el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda
a domicili.
A la Garrotxa, els ajuntaments han estat participant en el finançament deis
serveis socials mitjançant les aportacions anuals que es transfereixen al
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa a través del propi Consell Comarcal. s per
aquest motiu que l'acord també ha de preveure com es materialitza aquest
pagament i en quines condicions.
Per tot l'anterior, les parts signants,

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

CONVENEN EN
Primer.- L'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts encomana al Consell Comarcal de
la Garrotxa que desenvolupi d'acord amb l’article 31.2 de la Llei 12/2007, d'11
d'octubre, de serveis socials, les competències en matèria de serveis socials
basics que la llei atribueix als municipis, amb el benentès que aquesta actuació
no suposa transferir la titularitat de la competències, que continua corresponent
a l'Ajuntament.
Segon.- El Consell Comarcal de la Garrotxa desenvoluparà aquestes
competències a través del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Tercer.- L'Ajuntament es compromet a aportar anualment el finançament deis
serveis socials que es prestin en el seu municipi d'acord amb els imports que
cada any concretarà el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i que aprovarà el
Ple del Consell Comarcal prèvia informació i validació pel Consell d'Alcaldes.

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Aquestes aportacions s'ingressaran al Consell Comarcal mitjançant cobrament
per rebut bancari emes pel Consell o transferència i es transferiran
automàticament al Consorci una vegada el Consell hagi rebut l'ingrés de
l'ajuntament.
Quart .- Aquest conveni té una durada de 4 anys, prorrogables a 4 anys més de
manera expressa pel mateix termini.
Cinquè.- Qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar en relació al compliment
de les obligacions d'aquest conveni se sotmetrà a la consideració deis tribunals
contenciosos administratius.
En senyal de conformitat, ambdues parts signen el present conveni .
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Joan Espona i Agustín President
Consell Comarcal de la Garrotxa
Joan Espona i Agustín
Alcalde Ajuntament de Sant Joan Les Fonts
DEBAT:

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

Aquest punt és presentat per la Regidora de Benestar Social, la senyora Maria
Galizia, que informa que conveni és una regularització dels serveis que es venen
donant des del Consorci d’ Acció Social de la Garrotxa.
La senyora Pagès, comunica que seguint amb la mateixa línia que els havia
portat amb l’abstenció al Consell Comarcal, per tant, en aquest Ple s’abstindran
pels mateixos motius, donat que hi ha un punt del Conveni que no els convenç,
es tracta del punt on es concreta que la Junta d’Alcaldes pot modificar aquest
conveni, i donar lloc el que va passar durant setze anys, congelar la partida, i per
tant, el que es donava i no era el que tocava, per aquest motiu el vot del seu
equip serà el de l’abstenció.
El senyor Alcalde, remarca que la única intenció d’aquest Conveni és aclarir, tan
sols, el que es venia fent fins el moment, donat el que es decidia en el Consell
d’Alcaldes només en quedava constància en l’acta per aquest motiu, la majoria
dels assumptes es redacten mitjançant un Conveni. Considera en conseqüència
que el que dóna a entendre a la senyora Pagès no té res a veure amb el que
avui es proposa per la seva aprovació.
VOTACIÓ:
GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

abstenció
abstenció
abstenció

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor
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CONTRACTACIÓ
7. PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA TITULADA: “REFORMA COBERTA PAVELLÓ DE LES
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS”
PROPOSTA:
EXP nº 28-01 09 001 1/2017

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

ANTECEDENTS
En data 6 de març de 2017, es va publicar en el BOPG núm. 106, l'anunci de
l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts adoptat en sessió
ordinària de dia 20 de Febrer de 2017, pel qual s'exposava públicament el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la contractació de
L’OBRA TITULADA: “REFORMA COBERTA PAVELLÓ DE LES
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS” , així com la licitació d'aquest
contracte pel procediment obert amb varis criteris d'adjudicació.
El dia 21 d’abril de 2017, el Secretari de la Mesa va aixecar acta de la
constitució de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre núm. 1 i
qualificació de la documentació administrativa d'acord amb el Plec de
Clàusules, a la qual s'hi reflexa la conformitat de tota la documentació
presentada, per tant la totalitat de les empreses, queden admeses al concurs,
a saber:
NOM DEL LICITADOR
ALFA URALIA, S.L.
01/08/2017 SECRETARI

ARGON INFORMATICA
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
AXIS PATRIMONI, S.L.
CONSTRUCCIONS BERAVI S.L (UTE amb CONSTRUCCIONS COPRHO S.A.)
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L.

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

GARROTXA SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ S.L. (PUIG ALDER SL).
JAÉN VALLÉS S.L.
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PALLÀS CONSTRUCCIONS S.L.
TECNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONS, S.L
TEX S.L.
TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL
URGACÉN VIENA 25, SL
VIALSER S.L.
XAVIER ALSINA, SA

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

A la mateixa sessió del dia 21 d’abril de 2017, el Secretari de la Mesa va
aixecar acta de l'obertura del sobre núm. 2 referit a les propostes
econòmiques, essent les que es detallen a continuació:

NOM DEL LICITADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
2 PER MES
2 PER ANY
MENYS PUNTUACIÓ
EXTRA
TERMINI
PUNTUACIÓ TERMINI
TOTAL
PROPOSTA ECONÒMICA 1 (40 punts) GARANTÍA ( 6 punts) EXECUCIÓ (6 punts)

ALFA URALIA, S.L.
ARGON INFORMATICA
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
AXIS PATRIMONI, S.L.
CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L.
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L.
GARROTXA SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ S.L.
JAÉN VALLÉS S.L.
PALLÀS CONSTRUCCIONS S.L.
TECNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONS, S.L
TEX S.L.
TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL
URGACÉN VIENA 25, SL
VIALSER S.L.
XAVIER ALSINA, SA

264.227,23 €

PREU MÉS BAIX OFERTAT

178.392,45 €

249.479,09 €
259.537,26 €
272.635,73 €
178.392,45 €
229.994,02 €
182.765,47 €
285.830,72 €
260.356,57 €
291.214,97 €
269.850,00 €
279.183,49 €
229.710,00 €
221.286,15 €
259.320,00 €

27,01
28,60
27,49
26,17
40,00
31,03
39,04
24,96
27,41
24,50
26,44
25,56
31,06
32,25
27,52

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
2
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
1

2
4
4
6
6
6
4
6
4
4
6
6
6
6
2

31,01
38,60
37,49
38,17
52,00
43,03
49,04
36,96
37,41
34,50
38,44
37,56
43,06
44,25
35,52

Analitzant les propostes econòmiques la mesa observa que existeixen ofertes
que poden qualificar-se com a temeràries i a la vista del que disposa la
clàusula nº 17 respecte a les ofertes que contenen valors anormals o
desproporcionats, i que diu literalment:
“17.- Criteris per la consideració de que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats.
Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats d’acord amb
l’establert a l’art. 85 del Reglament aprovat per RD. 1098/2001, si bé el nombre de 10
unitats que apareix als apartats 3 i 4 de dit article, a tot arreu on diu “10 unidades”
quedarà substituït per “15 unitats”.
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El termini d’audiència que, en el seu cas, s’hagi de donar en cas de presumpció en oferta
desproporcionada, serà de 5 dies hàbils”

Atès que entre les propostes presentades, n’ hi ha dues que en principi poden
ser identificades com a temeràries, per ser inferiors en més d’un 15% de la
mitja aritmètica de totes les propostes, es a dir per sota de 211.581.05 €, a
saber les presentades per:
CONSTRUCCIONS BERAVI S.L
(UTE amb CONSTRUCCIONS COPRHO S.A.)
GARROTXA SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ S.L.

178.392,45 €

(PUIG ALDER SL).

182.765,47 €

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

A la sessió de data 27 d’abril de 2017 la mesa acorda en conseqüència,
notificar la circumstància d’exclusió, de les ofertes identificades amb valors
anormals o desproporcionats, a les empreses següents:
CONSTRUCCIONS BERAVI S.L
(UTE amb CONSTRUCCIONS COPRHO S.A.)
GARROTXA SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ S.L.

178.392,45 €

(PUIG ALDER SL).

182.765,47 €

A la mateixa sessió també s’acorda ATORGAR un termini d’audiència de 5
dies hàbils per fer al·legacions a les empreses que han quedat excloses, a
partir del dia següent a la notificació fefaent.
Es presenten en temps i forma les al·legacions següents:
1. Entrada núm. 1678 de data 5-05-17
GARROTXA SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ SL (PUIG ALDER SL)
2. Entrada núm. 1679 de data 5-05-17
CONSTRUCCIONS BERAVI S.L (UTE amb CONSTRUCCIONS COPRHO
S.A.)
En sessió de la mesa de contractació de data 11 de maig de 2017, es dona
lectura a l’informe de data 10 de maig de 2017 del tècnic municipal Sr. Ramon
Massegur i Soy, en el qual s’analitzen els arguments tècnics de les empreses,
que justifiquen la baixes de les propostes amb valors anormals o
desproporcionats a la vista del que disposa la clàusula nº 17. El mencionat
informe valora la proposta de CONSTRUCCIONS BERAVI S.L (UTE amb
CONSTRUCCIONS COPRHO S.A.) com a la millor oferta un cop que s’ha
trobada conforme la justificació tècnica de l’oferta no considerant-la doncs
amb valors anormals o desproporcionats. Per una altra part la justificació de
l’oferta GARROTXA SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ S.L.(PUIG ALDER SL) es
considera incompleta i per tant es considera inacceptable.
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La mesa, en conseqüència pren els acords següents:
PRIMER.- Proposar com a adjudicatària del present contracte, per haver estat
l'oferta presentada per aquesta empresa la valorada com l'oferta més
avantatjosa, d'acord amb els criteris de valoració fixats al Plec de Condicions
Administratives i Tècniques que regeixen aquesta contractació, a l'empresa:
CONSTRUCCIONS BERAVI S.L (UTE amb CONSTRUCCIONS COPRHO
S.A.) en la seva oferta en el preu de 178.392,45 € (215.854.86 € IVA
inclòs).
Amb el termini d’execució total de 2 mesos.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

SEGON.- REQUERIR a l'adjudicatari perquè constitueixi davant d’aquest
ajuntament la garantia definitiva equivalent al 5% de l'import d'adjudicació, IVA
exclòs, es a dir, 8.919,62 €, regulada amb caràcter obligatori per l'article 95
del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic i presenti la documentació justificativa
indicada al Plec de Clàusules Administratives.
TERCER.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ de la present adjudicació provisional
al perfil del contractant d'aquesta corporació.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució a l'adjudicatari i a la resta de
licitadors.
CINQUÈ.- Fer constar que contra aquest acord d'adjudicació provisional es
pot interposar Recurs Especial en matèria de contractació, de conformitat amb
l'article 40 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.

FONAMENTS DE DRET
D'acord amb el que disposa la Disposició addicional segona del TRLCSP,
correspon al Ple de la Corporació adjudicar aquells contractes d'obres que el
seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, com és el
cas.
Es proposa al Ple de la Corporació els següent

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

Amb el termini de garantia de 5 anys.

ACORDS
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PRIMER.- Adjudicar el contracte d'obra titulada: “REFORMA COBERTA
PAVELLÓ DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS” a
l'empresa CONSTRUCCIONS BERAVI S.L (UTE amb CONSTRUCCIONS
COPRHO S.A.) en la seva oferta en el preu de 178.392,45 € (215.854.86 €
IVA inclòs) amb el termini d’execució total de 2 mesos i amb el termini de
garantia de 5 anys.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

SEGON.- Autoritzar la despesa per a l'exercici 2017 per un import de
178.392,45 € (215.854.86 € IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària
340622/02 denominada “Teulat Pavelló”.
TECER.- D'acord amb l'art. 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre que
aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, requerir a
l'adjudicatari perquè en el termini no superior a quinze (15) dies hàbils,
comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat a l'adjudicatari aquesta
adjudicació, formalitzi el contracte.
QUART.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 151.4
del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de Contractació al
Perfil del Contractant del web municipal i notificar aquests acords a la resta
d'empreses licitadores.
CINQUÈ.- Publicar el resultat d'aquesta adjudicació al perfil del contractant de
l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts, així com la seva formalització al BOPG.
SISÈ.- Efectuar trasllat a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a
l’àrea d’Urbanisme.

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

SETÈ.- Facultar a l’Alcalde per tal de que pugui signar qualsevol document
que calgui per fer efectius els acords precedents.
VUITÈ.- Fer constar que contra aquesta resolució que esgota la via
administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:
Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que resulti
competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de
la notificació del present acord.
El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat la present
resolució en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la
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notificació de la present resolució.
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel
transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt
expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a
la desestimació presumpta No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n’és el
cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2
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No obstant el ple del la Corporació acordarà el que consideri oportú.

DEBAT:
Una vegada fets tots els tràmits, manifesta el senyor Alcalde, manca l’aprovació
del que va acordar en aquell moment la mesa de contractació per adjudicar
l’obra de la coberta del Pavelló a l’empresa Beravi Construccions SL juntament
amb Coprho SL per un preu de 178.392,45 més l’ IVA corresponent, que això
comporta a un total de 215.854,86 euros. Tal com es sabut, continua, en la mesa
de contractació hi havia unes propostes que anaven per damunt i altres per sota
el pressupost, a les darreres se’ls hi a demanat documentació complementària
per tal de justificar els motius de la baixa, al ser considerada baixa temerària, en
concret una de les empreses ha justificat, i amb l’informe corresponent dels
serveis tècnics, en aquest cas, de l’arquitecte municipal, la que més adequada
era la proposta de Construccions Beravi, tal i com es va acordar a la darrera
mesa, i només cal l’aprovació plenària de l’adjudicació.
En aquest sentit, la senyora Pagès, manifesta que estan al corrent de dita
informació, només els calia solventar dos petits dubtes. Un era que el pressupost
destinat a la coberta era d’uns 400.000 euros i realment costarà una mica més
de la meitat, per tant, la senyora Pagès es qüestiona si 200.000 venien
subvencionats per la Diputació, llavors la pregunta és si aquest excedent es
destinarà a cobrir les pistes exteriors de bàsquet que és una demanda del club o
que es farà realment amb els diners sobrants d’aquesta partida.
En aquest afer, el senyor Alcalde, respon dient, els 200.000 euros de la Diputació
estaven condicionats per aquest 400.000 euros de la partida, per tant, serà un
dels temes que s’haurà de tractar amb la Diputació, en aquest moment,
manifesta el senyor Espona seria avançar les negociacions que tindran lloc amb
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la Diputació, en tot cas, el que en aquest Ple cal fer és aprovar l’adjudicació
d’aquest projecte que es va presentar amb un cost molt més baix del que estava
previst, a partir, d’aquí s’haurà de veure què és el que és pot negociar amb la
Diputació. El senyor Alcalde, continua dient, que en el seu moment el tècnic
municipal va fer una proposta amb base amb els diners de què disposava, i en
aquest sentit hi van quedar treballs que no estaven reflectits a dins el projecte,
com ara el tema de calefacció, il·luminació i d’altres. Donat que segons els preus
regulats pel col·legi teníem pel que es va presentar, en tot cas s’ha de mirar, pel
fet que també manquen aspectes de condicionament que formarien part de la
mateixa obra, per altra banda, l’Ajuntament està en contacte amb la Junta del
Club i s’anirà informant a mida que es vagin concretant negociacions.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ
ALCALDE

abstenció
abstenció
abstenció

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

01/08/2017 ALCALDE

VOTACIÓ:
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8. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ
CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL
PROPOSTA:

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2
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ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir
en les sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis
pels ens locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble
tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i
l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb
aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local,
de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica
pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i
Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del
Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les
Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa
ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva
Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per
tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM,
acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la
Llei reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes
introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de
contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat
pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
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L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la
obligació d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través
de la Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per
utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de
contractació pública.

FONAMENTS DE DRET

01/08/2017 ALCALDE

2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

Signatura 2 de 2

1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.

4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de
data 14 de desembre de 2014

3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l' Administració local (LRSAL)

5. Article 5 de la Llei reguladora de las Bases del Règim Local, disposa la
plena capacitat jurídica de l’Ajuntament per a celebrar contractes dintre les
seves competències.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament, adopta per unanimitat de tots
els seus membres presents el següent:

ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2

01/08/2017 SECRETARI

ACORD
1.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament de Sant Joan Les Fonts al sistema
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de
poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de
serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i
preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses
adjudicatàries.
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2.- Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris
per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords
marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
No obstant el ple del la Corporació acordarà el que consideri oportú.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

Signatura 1 de 2
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DEBAT:
El senyor Espona, dóna les explicacions oportunes d’aquesta proposta,
manifestant que dijous aquest tema es portarà al Consell alhora que avui es
debatrà en aquest Ple, perquè en definitiva amb aquest acord d’adhesió es
permeten compres agregades o bé compres què disposen l’ACM, i dóna com
exemple el camió de titularitat de l’ajuntament que ha quedat inutilitzat, donat
que si s’hagués hagut de fer l’adquisició directament hi hauria tot una sèrie de
problemes, concretament administratius i de temps, amb l’adhesió en aquest
sistema permet accelerar molt més tot el tràmit de l’adquisició d’aquest vehicle, i
donat que igualment s’havia de dur a terme, es disposarà per altres afers de cara
el futur.
La senyora Pagès, manifesta que tenien dubtes amb el tipus de vehicle que calia
adquirir, pel que el senyor Espona li aclareix que es tracta del camió-bolquet, una
cop fet aquest aclariment, l’altra interrogant de la senyora Pagès, és saber si
aquesta adhesió serviria per altres assumptes més endavant, en aquest sentit el
senyor Alcalde afirma que malgrat aquesta sigui la primera adquisició,
evidentment servirà per d’altres futures.
VOTACIÓ:

GRUP DE PDeCAT
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
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SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

abstenció
abstenció
abstenció

ALCALDE

Signatura 2 de 2

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
ALFONS GONZALEZ LEAL

1 vot a favor

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió essent les 9:18
hores del quinze de maig de dos-mil disset.

EL SECRETARI
ALFONS GONZÁLEZ LEAL

ALCALDE PRESIDENT
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

01/08/2017 SECRETARI
Signatura 1 de 2

01/08/2017 ALCALDE

JOAN ESPONA I AGUSTÍN
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