
ACTA DE LA SESSIÓ 
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 2/2012  
Caràcter: extraordinària 
Data:  29 de febrer de 2012 
Horari: de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 
 

ASSISTENTS 
 

- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde  
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde  
- Adelaida Costa i Canadell, regidora 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 
ABSENTS 

 
- Trini Subirana i Arumí, regidora, s’ha excusat. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
A.     Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior    

 
B.      Propostes d’acord 
 

1. Adjudicació contracte de gestió del servei del gimnàs del pavelló esportiu 
municipal, mitjançant concessió. 

2. Adhesió a l’Acord Marc per al subministrament d’energia elèctrica. 
 

C.    Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Precs i preguntes. 
 
 



 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
 

A. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANT ERIOR. 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió 
extraordinària del dia 16 de febrer de 2012. Ell mateix fa referència al punt de l’ordre 
del dia de l’aprovació inicial del pressupost, proposa fer un aclariment en l’explicació 
sobre l’increment de l’IBI en el quart paràgraf de l’acord: “Comença per l’estat 
d’ingressos: respecte el capítol d’impostos directes fa referència a l’augment imposat 
per l’Estat de l’impost  sobre béns immobles, qualificant el que sobrepassa del 3’2% 
com a un ingrés provisional, volàtil i temporal que no ha de permetre a l’Ajuntament 
consolidar despesa corrent per aquest valor. En conseqüència , del 10% d’augment en 
la previsió d’ingressos d’IBI, només un 3’2%, aprovat per l’Ajuntament en el tràmit de la 
modificació de les ordenances fiscals, s’imputarà a despesa corrent; el 6’8% restant es 
destinarà a inversions.(../..)”. 
També en relació a l’aprovació inicial de la modificació del POUM per a la instal.lació 
d’ascensors en habitatges amb pati a l’avinguda Sant Llorenç al sector de 
Campsalarga, l’alcalde troba a faltar reflectit en la part expositiva de l’acord el 
comentari que ell va fer sobre que l’objectiu de la modificació del planejament és  
evitar aplicar la solució per a només un cas aïllat i fer-ho extensiu a tots els supòsits 
que compleixin les condicions que determina el planejament proposat. 
Amb aquestes modificacions s’aprova l’acta per unanimitat dels deu regidors dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 

B.  PROPOSTES D’ACORD  
 

1. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DEL G IMNÀS 
DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCESSI Ó. 

 
El Ple de l’Ajuntament en data 21 de desembre de 2011 va aprovar l’expedient de 
licitació, per a la contractació de la gestió del servei del gimnàs del pavelló esportiu 
municipal, mitjançant concessió administrativa, pel procediment obert amb més d’un 
criteri de valoració. 
 
La licitació es va anunciar mitjançant edicte al BOPB de data 20 de gener de 2012 i al 
perfil del contractant, en el termini establert es varen presentar dues propostes, 
declarades admeses ambdues per la Mesa de contractació. 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de l’obertura de les propostes econòmiques i 
vista la proposta d’adjudicació que assumeix l’informe del tècnic municipal amb el 
següent resultat: 
 



Núm. Lici tador Equipament a aportar
Incremen cànon 

Ajuntament
Titu lacions i

exp. profession al
Increment d'horari i 
propo sta activitats PUNTUACIÓ FINAL

1 PAU RIBA FARRÉS 38,40 0,00 17,00 4,50 59,90

2 JORDI GURT CASELLAS 35,61 0,00 14,00 3,50 53,11

 

Per majoria absoluta dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el 
Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels/ de les regidors/es: Joan Carles 
Rodríguez i Casadevall, Santi Garolera i Comas, Jaume Vilella i Ramoneda, Adelaida 
Costa i Canadell, Josep Maria Company i Sala, Lluís Vilalta i Vivet, Marc Vilarrasa i 
Codinach, Feliu Puigbò i Coll i Maria Carme Sala i Vila. I amb el vot en contra del 
senyor Jaume Miravet i Peris, que justifica en coherència amb el seu vot negatiu de la 
licitació per les condicions que ell considera abusives del cànon establert del plec de 
clàusules, s’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de gestió del servei del gimnàs del pavelló esportiu 
municipal, mitjançant concessió, al senyor Pau Riba Farrés. 
 
Segon.-  Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de 
la recepció de la notificació de l’adjudicació presenti la següent documentació: 

- Certificació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

- Resguard de la garantia definitiva per import de 6.000 € 
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 100.000 € 
- Compromís d’adscriure al servei del gimnàs del pavelló esportiu els mitjans 

materials i personals que ha presentat. 
 

Tercer.- Formalitzar el contracte en document administratiu en el termini màxim de 15 
dies hàbils a partir de la notificació de l’adjudicació.  
 
Quart.- Notificar el present acord als licitadors, i simultàniament publicar l’adjudicació al 
perfil del contractant. 
 
L’alcalde explica la precipitació del procediment d’adjudicació que s’ha fet avui en 
relació a l’inici del servei per part del nou adjudicatari a partir de l’1 de març, que 
obeeix a la finalitat de no perjudicar el servei. Exposa la situació que s’ha viscut des de  
l’acabament de l’anterior concessió el 30 de març de 2011, amb un estat de continuïtat 
fins la licitació d’una nova concessió, moment en el qual s’ha intentat un acord entre 
ambdós concessionaris, que no ha estat possible perllongar fins a finals de març, 
temps que hauria permès una transició tranquil·la. La voluntat de l’anterior 
concessionari de deixar el servei a finals de febrer ha provocat l’acceleració de la 
tramitació administrativa i la convocatòria d’aquest Ple per a la seva adjudicació. Per 
altra banda explica que les dues propostes presentades en el procediment de licitació 
han estat d’una qualitat notable per la incorporació de moltes millores a més del 
compliment de les condicions del plec. Vol també que consti en acta la invitació 
expressa que es va fer a l’actual concessionari del servei al procediment de licitació 
obert perquè en cap moment se sentís exclòs, i li demana col.laboració en la transició. 
 



El regidor Josep Maria Company, regidor d’esports, vol fer esment de la tasca que en 
el seu moment va fer la persona que era regidora d’esports a l’anterior legislatura, 
Maria Carme Sala i Vila, promovent el canvi de condicions de la concessió a partir de 
l’experiència obtinguda. 
 
El senyor Jaume Miravet s’interessa per la situació en que es queden els treballadors 
de l’anterior concessionari; coneix que, en principi, demà continuaran treballant perquè 
li han dit ells mateixos, però creu que és obligació de l’Ajuntament procurar que 
estiguin donats d’alta a la Seguretat Social. El regidor d’esports, Josep Maria Company 
li contesta que el nou concessionari ha parlat amb tots ells. El senyor Feliu Puigbò 
insisteix en l’obligació legal de donar d’alta les persones que treballen per 
l’Ajuntament, inclús mitjançant concessionari, i demana que demà mateix es constati el 
compliment d’aquesta obligació. L’alcalde demana una mica de moderació en les 
exigències al nou concessionari per l’esforç que està duent a terme amb la finalitat de 
no interrompre el servei i posar-se al dia en poc temps, fet que agraeix personalment, i 
li ofereix tot el suport de l’Ajuntament tal i com li consta es va fer amb l’anterior gestor 
per part de l’Ajuntament del moment.  
 
 
 

2. ADHESIÓ A L’ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D’ ENERGIA 
ELÈCTRICA. 

 
Atès que el Consorci Català pell Desenvolupament Local va decidir crear un 
instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovant el plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’acord 
marc  el 18 de setembre de 2009. 
 
Atès que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, núm. S 27-
038560, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc. 
 
Atès que en data 30 de març de 2010 va concloure el termini de presentació d’ofertes, 
havent estat presentades dues proposicions, corresponents a Unión Fenosa 
Comercial, SL i Iberdrola. 
 
Atès que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a l’obertura de 
pliques, en sessió de 13 de maig de 2010 la Comissió Executiva del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión 
Fenosa Comercial SL, la qual es va elevar a definitiva per acord de la mateixa 
Comissió en data 16 de juny de 2010. 
 
Atès que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la 
legislació que regeix els contractes del sector públic. 
 



Atès que aquest acord marc, que conté uns preus de mercat molt competitius 
respectes dels actuals, es troba en període de pròrroga i permet l’adhesió fins el 31 de 
desembre de 2012. 
 
Atès que el Consell Comarcal d’Osona, a través de l’Agència Local de l‘Energia, ha 
ofert a aquest Ajuntament la coordinació i centralització de la contractació elèctrica, i el 
posterior control i seguiment de la facturació. 
Vistos els articles 196.1 i 198.3 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 i la clàusula 
31a del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regulen l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 
El senyor Jaume Vilella explica que a través de l’Agència de l’Energia d’Osona, a la 
qual l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està adherit, ha estudiat totes les 
alternatives possibles per tal que els Ajuntaments de la comarca obtinguin el millor 
preu per al subministrament elèctric, i que com a resultat de l’estudi  la millor opció 
econòmica passa per l’adhesió al conveni marc de l’Associació Catalana de Municipis. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Adherir l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Segon.- Disposar que, en execució d’aquesta adhesió, es portin a terme els tràmits 
necessaris per formalitzar els contractes de subministrament d’energia elèctrica 
derivats de l’acord marc amb Unión Fenosa Comercial SL, que figuren a l’expedient. 
 
Tercer.- Encomanar a l’Agència Local de l’Energia d’Osona  del Consell Comarcal 
d’Osona, la funció d’interlocutora davant l’empresa comercialitzadora als efectes de la 
gestió i el seguiment de la contractació elèctrica i de la facturació mensual de la 
mateixa, d’acord amb la relació de funcions que s’assumeixen des de l’Agència Local 
de l’Energia d’Osona, que figuren a l’annex I que consta  a l’expedient. 
 
Quart.- Facultar tan àmpliament con en Dret sigui menester l’Alcalde-president 
d’aquest Ajuntament per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a 
la signatura del contracte. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci Català per al Desenvolupament Local i a 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona, del Consell Comarcal d’Osona. 
 
 
 
 

 



C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  
 
 

1. PRECS I PREGUNTES 
 

L’alcalde informa al regidors presents de la situació generada per les diferents 
disposicions legals publicades. criteris interpretatius emesos pel propi Ministeri 
d’Hisenda, i posteriors aclariments de les recomanacions sobre l’increment del tipus de 
l’impost sobre béns immobles, i que han provocat una situació de desconcert 
important. La conclusió, a l’espera de l’aprovació dels pressupostos de l’Estat per a 
l’exercici 2012, és que es mantenen les previsions pressupostàries de l’Ajuntament i 
que la bonificació potestativa aprovada pel Ple continua la seva tramitació, i de no 
presentar-se reclamacions serà d’aplicació. 
 
El senyor Jaume Miravet planteja els següents temes: 

- Bar del casal d’avis. L’alcalde explica que s’ha obert un procediment negociat 
per a la prestació del servei del casal d’avis, amb la voluntat de trobar un 
concessionari que tingui una bona entesa amb la Junta del casal d’avis. 

- Actes de vandalisme en l’autobús de tornada del Carnestoltes de Torelló. La 
regidora de joventut, Adelaida Costa, explica que efectivament es varen produir 
uns fet del tot lamentables en el viatge de tornada del Carnestoltes de Torelló, 
diu que conjuntament amb el Servei de Joventut de Consell Comarcal d’Osona 
està previst fer una reunió amb el jovent que hi va intervenir per aconseguir una 
reparació dels danys causats i sobretot establir mesures perquè la situació no 
es torni a repetir. L’alcalde creu que es tracta d’una situació intolerable i molt 
lamentable. El senyor Jaume Miravet diu davant d’aquestes situacions s’han 
d’aplicar sancions. 

 

L’alcalde dona per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la 
present acta. 
 

 

 
Rosa Martínez Costa 
secretària de l’Ajuntament 
 

 
 
 
 


