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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 10/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’octubre de 2013 
Horari: de 2/4 a ¾ de 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 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
-  Feliu Puigbò i Coll, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 
 

ABSENTS 
 

- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’ha excusat 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació provisional modificació ordenances fiscals  2014 
2. Calendari fiscal 2014 
3. Proposta de festes locals 2014 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  70/2013. 
5. Xifra del padró municipal d’habitants a 1.1.2013. 
6. Correcció errada  acta de les operacions de delimitació dels municipis de 

Sant Sadurní d’Osormort-Sant Julià de Vilatorta. 
 

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 ANTERIOR. 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió extraordinària de 
data 25 de setembre de 2013, que s’aprova per unanimitat dels assistents fent constar que 
hi ha una errada material en la relació de regidors presents perquè s’ha omès el nom de la 
regidora Adelaida Costa Canadell, la qual efectivament va assistir a la sessió. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS  
2014 
 

En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde exposa el contingut de la modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2014 que es caracteritzen en general per la contenció, 
inclús amb la rebaixa d’alguna taxa.  
A continuació fa una breu referència a cadascun dels tributs que es modifiquen: 
- Impost sobre béns immobles. Retorn al tipus aprovat pel Ple l’any 2011 per a les 

ordenances fiscals de l’exercici 2012, al qual l’Estat va aplicar un augment del 10% al 
que posteriorment l’Ajuntament va aprovar una bonificació en concepte de domiciliació 
bancària. Mantenir el tipus del 2012 implica mantenir la mateixa recaptació perquè el 
valor cadastral dels immobles augmenten un 10%. L’alcalde explica que es tracta de 
l’impost més important per l’Ajuntament. 

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es proposa la modificació de l’apartat 
de bonificacions potestatives atès que la seva literalitat pot implicar contradiccions i el 
nou redactat compatibilitza els conceptes d’ambdues bonificacions. 

- Taxa per expedició de documents administratius: el preu del certificat d’empadronament 
s’arrodoneix per  facilitar el cobrament en efectiu. S’incorporen a la taxa l’emissió dels 
informes d’arrelament i reagrupament amb un preu justificat en els corresponents estudis 
de costos. Pel que fa a les fotocòpies per a entitats s’estableix el seu caràcter gratuït, 
però se’n demanarà un ús racional i es durà a terme un control per fer un estudi en 
funció dels resultats. 

- Taxa per a l’expedició de documents urbanístics. S’inclouen els informes d’antiguitat i 
legalitat amb un preu fonamentat en els corresponents estudis de costos. 

- Taxa de tractament de residus: la campanya feta l’any passat per incentivar el reciclatge 
dels residus no ha aconseguit els nivells desitjats que haguessin permès una rebaixa de 
7€. No obstant, de l’estudi de costos que s’ha fet es dedueix una millora en el reciclatge 
que ha generat un retorn i alhora s’ha generat menys volum de deixalles, la qual cosa ha 
repercutit a la baixa en el cost del servei. La previsió per a l’any vinent és complicada 
perquè no es disposa dels preus que se’ns aplicaran, però amb una previsió força 
realista es considera viable una rebaixa del 2,26% en totes les quotes, amb un quota 
domèstica urbana de 146,60 €, domèstica disseminat de 103 € i la resta de quotes 
comercials tenen una disminució proporcional. El sentit de la rebaixa és persistir i 
incentivar la millora en el reciclatge, a pesar de no haver arribat als nivells desitjats.  



- Taxa per a la utilització d’equipaments culturals. L’estudi de costos ha permès 
determinar uns preus diferents en funció de la seva utilització. Per altra banda es 
suprimeix el preu per a la utilització de l’escorxador. 

 
Acabat el debat sobre la modificació de les ordenances fiscals, per unanimitat dels deu  
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció 
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2014 
i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança fiscal 
núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres 

Ordenança fiscal 
núm.16 

Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 

Ordenança fiscal 
núm.20 

Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

Ordenança fiscal 
núm.29 

Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida, 
tractament i eliminació altres residus sòlids urbans 

Ordenança fiscal 
núm.60 

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, 
esportiu i lúdic 

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013: 
 
Ordenança fiscal 
núm.1 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança fiscal  
núm. 3 

Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal 
núm.4 

Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
urbans 

  
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 

 



3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà pública 
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança fiscal 
núm.1 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança fiscal  
núm. 3 

Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal 
núm.4 

Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
urbans 

  
Cinquè.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances aprovades 
provisionalment, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos 
a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions 
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver- se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense 
necessitat de prendre un nou acord. 

 

2. CALENDARI FISCAL 2014 
 
Vista la proposta de calendari fiscal per a l’exercici 2014 presentada per l’OGT. L’alcalde 
explica que respecte el calendari actual simplement s’ha adaptat als dies de la setmana del 
calendari de l’any vinent. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2014 en període voluntari: 
 

 Data Inici Vol. 
Data Fi Vol / 
Domi. 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO 
DOMICILIATS 

04/04/2014 04/06/2014 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS 

 02/06/2014 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS 

 03/11/2014 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 05/09/2014 05/11/2014 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 

03/03/2014 05/05/2014 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 05/09/2014 05/11/2014 
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 03/02/2014 03/04/2014 
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 03/02/2014 03/04/2014 
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 05/09/2014 05/11/2014 



TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 05/09/2014 05/11/2014 
 
Segon.- Trametre el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, als efectes de la seva publicació i execució. 
    

 
3. PROPOSTA DE FESTES LOCALS 2014 

 
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la 
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014. 
 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre estableix que a proposta dels municipis respectius, 
el Departament fixarà dues festes locals retribuïdes i no recuperables. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les 
dates de 9 de juny (dilluns de Pasqua Granada)  i  21 de juliol (dilluns de la setmana de 
Festa Major), com a festes locals del 2014 al municipi de Sant Julià de Vilatorta, amb 
caràcter retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 
 
L’alcalde justifica la proposta atès que la prova del divendres de la Festa Major no ha 
funcionat. Exposa que s’ha fet una mica de sondeig entre comerciants, empreses... amb uns 
resultat molt dispars, però coincidint en que no fos el divendres. Es proposa per tant fer-ho el 
dilluns de Festa Major perquè és un dia en el que hi ha actes organitzats. Els regidors parlen 
d’altres dates com el dia de Sant Julià que és el 9 de gener, però tothom coincideix que és 
després de moltes festes de Nadal. El regidor Feliu Puigbò creu que es pot provar la 
proposta. 
 
Acabat el debat per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació s’aprova la proposta. 
 

 
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE L’IMPOST 

SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A LA LLICÈNCIA  
70/2013. 

 
Vista la sol·licitud de la senyora Carme Arisa Albó, amb DNI 37.799.013 P, com a propietària 
de l’immoble situat a l’avinguda de Montserrat núm.36 de Sant Julià de Vilatorta, en la que 
es demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1 de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la substitució de la barbacana de colls de fusta 
existents de l’edifici conegut per Can Pallàs. 
 



Atès que Can Pallàs està declarat bé cultural d’interès local per acord de data 27 de juny de 
2012 del Consell Comarcal d’Osona, prèvia tramitació de l’expedient corresponent per part 
de l’Ajuntament. 
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
preveu una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de les obres de rehabilitació 
exterior de les edificacions que en el POUM estiguin catalogades com a BCIL. Així mateix es 
preveu una bonificació del 95 per cent per a la resta de construccions, instal·lacions o obres 
en les que hi concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació, no essent acumulables les bonificacions.  
 
Atès que les obres objecte de l’impost son susceptibles de ser incloses en ambdós supòsits, 
perquè a banda de ser BCIL hi concorren circumstàncies culturals i històrico artístiques, i 
que  l’interessat no ha manifestat cap opció per un o l’altre, preveient l’ordenança que en 
aquest cas s’aplicarà la bonificació d’import superior. 

Es proposa al Ple de la Corporació:  
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de l’impost, per 
a la substitució de la barbacana de colls de fusta existents de l’edifici conegut per Can 
Pallàs. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la interessada juntament amb la liquidació corresponent 
amb la quota bonificada. 
  
La proposta s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 
 

 
5. XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1.1.2013. 

 
Vist el que disposa l’art. 81 del Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
Vista la Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director General per a l’Administració Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’aprova la revisió anual del Padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 
2013 amb la xifra de 3.076 habitants. 

 

 



6. CORRECCIÓ ERRADA ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
DELS MUNICIPIS DE SANT SADURNÍ D’OSORMORT-SANT JULIÀ DE 
VILATORTA. 

 
 
Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de les fites F2 i F7 de l’Acta de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Sadurní d’Osormort i de Sant 
Julià de Vilatorta signades el 14 de març de 2012. 
 
Vist que la correcció en la Fita 2 consisteix en la expressió numèrica de les coordenades 
UTM, X: 447153,5 i Y: 4641836,5 que no figuraven en l’acta signada. 
 
Vist que la correcció en la Fita 7 consisteix en afegir que la línia de terme reconeguda entre 
les fites sisena i setena és la recta compresa entre totes dues.  
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’esmena de les errades en la descripció de les fites F2 i F7 de l’Acta de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Sadurní d’Osormort i de Sant 
Julià de Vilatorta signades el 14 de març de 2012, amb el contingut descrit a la part 
expositiva. 
 
Segon: Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i a l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Osormort. 

 
 

B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 

L’alcalde demana si els regidors volen plantejar alguna qüestió. 
 
El senyor Jaume Miravet demana: 
 

- Accés al polígon industrial des de l’Eix Transversal: l’alcalde explica els compromisos 
del Conseller en relació a les reivindicacions històriques del poble de Sant Julià. Hi 
ha un compromís per l’any 2014 perquè l’accés arribi fins a la zona industrial; entén 
que no és cap motiu de satisfacció perquè ja hi havia un compromís per part de 
l’anterior Conseller per fer-ho durant el desdoblament de l’Eix, que no s’ha complert. 
Però ara ja s’està redactant el projecte executiu per part de l’empresa pública 
Infraestructures.cat que l’ha encarregat a una empresa privada. S’ha entès que és un 
projecte prioritari per raons de seguretat. El regidor d’urbanisme senyor Santi 
Garolera explica que cal fer una modificació del planejament en relació al traçat de la 
via. El senyor Feliu Puigbò demana si els propietaris estan assabentats de les 
possibles expropiacions. L’alcalde diu que espera el projecte, no obstant la part de 
Sant Julià està en el planejament. L’alcalde explica que quan realment es va 
desencallar el tema va ser quan es va parlar directament amb el Conseller en seu 



parlamentària, perquè amb anterioritat ja s’havia tracta amb tres Directors generals. 
Exposa que a l’empresa pública Infraestructures.cat s’han fet diverses 
consideracions perquè les tinguin en compte a l’hora de redactar el projecte. També 
al Director General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre s’han tramès aspectes a 
tenir en compte: fibra òptica, amplitud de la vorera... l’Alcalde també explica que hi ha 
hagut reunions amb l’alcalde de Calldetenes per consensuar les condicions que el 
projecte hauria de contemplar. El senyor Jaume Miravet qüestiona que es pugui fer 
en aquestes dates, l’alcalde contesta que té el compromís del Conseller. El senyor 
Santi Garolera explica que està clar que tota la tramitació portarà el seu temps, però 
que s’està treballant. 
 

- Alteració del termes municipals entre Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta en el sector 
de la Font d’en Titus: l’alcalde creu que hi ha hagut un canvi d’actitud, més sensata, 
per part de Calldetenes, reconeix que mirant aquest tema veu clar que no hi ha base 
en les peticions de Calldetenes, canviant d’opinió respecte el que pensava quan 
estava a l’oposició, diu que segurament a conseqüència de la falta de predisposició 
de l’equip de govern anterior. El senyor Feliu Puigbò justifica que s’havia explicat 
però que l’oposició tenia tendència a escoltar l’altra part. L’alcalde li respon que no 
ho veu així. El senyor Jaume Miravet considera que caldria resoldre-ho perquè no es 
perllongui en el temps. L’alcalde creu que seria important posar aquest punt final que 
demana el regidor, però que no és prioritari, afegeix que del tema se n’ha parlat amb  
l’alcalde de Calldetenes. 

 
- Obra de reforma de la sala tècnica de les piscines municipals: l’alcalde explica que 

les obres contractades estan acabades però estan pendents de recepció perquè s’hi 
han introduït millores i s’han legalitzat totes les instal·lacions. L’alcalde explica tot 
l’endarreriment. Queda pendent el tema de les garanties i d’alguna petita millora com 
el tema de la porta per accés. L’equip de govern es mostra satisfet de l’actuació. 
 
 

Sense que cap altre regidor plantegi més qüestions, l’alcalde explica que es començaran les 
obres de reforma de la plaça Montseny, que només falta el tràmit del Pla de seguretat i salut 
perquè la comprovació del replanteig ja està signada. També comunica als regidors que 
finalment l’Ajuntament ha rebut l’estimació del requeriment previ al recurs contenciós-
administratiu interposat per l’Ajuntament contra la Resolució del Director General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la 
qual es desestimaven les al·legacions i es declarava l’existència d’un saldo a favor del 
Tresor Públic corresponent al projecte “Reforma interior de l’edifici de l’Ajuntament” integrat 
en el Fondo Estatal de Inversión Local. L’alcalde considera que s’ha aconseguit un estalvi en 
costos judicials que l’Ajuntament perquè de no haver-se resolt a favor de l’Ajuntament 
s’hauria d’haver interposat un recurs contenciós-administratiu. 

 
L’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la present 
acta. 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
secretària de l’Ajuntament 


