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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 5/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 24  d’abril de 2013 
Horari: de 2/4 d 10 a ¾ d’11 
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 
- 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 
 

- 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 inicial ordenança municipal tinença animals. 
2. Adjudicació contracte arrendament casa de la mestra de Vilalleons 
3. Pla local de joventut 2013-2016 
4. Adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del subministrament d’electricitat 
destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament 
Local a l’empresa Endesa Energia SAU. 
5. Conveni amb el Servei Català de la Salut per al funcionament del consultori 
municipal. 
6. Adhesió al conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de 
Barcelona per a la contractació de serveis de telecomunicacions. 



7. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística al sector del 
Puig. 
8. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística referent a la 
contaminació acústica. 
9. Adhesió al Pacte d’alcaldes per al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. 
10. Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la participació en el Pla d’informació i 
vigilància contra els incendis forestals 2013. 
11. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per a l’execució del 
projecte “Actuacions d’arranjament en diversos camins”. 
12. Sol·licituds de recursos al Catàleg de serveis de Xarxa Barcelona 2013. 
 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
1. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures del 1er trimestre 2013. 
2. 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 ordinària de data 
3 d’abril de 2013, que s’aprova per unanimitat dels assistents sense cap esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL TINENÇA ANIMALS. 
 
El regidor de medi ambient, Jaume Vilella, fonamenta la proposta presentada en les 
modificacions normatives que s’han produït des de l’aprovació de la darrera ordenança 
municipal i també per la demanda social instant que l’Ajuntament sancioni  comportaments 
incívics de propietaris d’animals. El regidor exposa que l’ordenança té com a objecte només 
els animals de companyia i que el tema de nuclis zoològics tampoc es regula perquè en 
casos conflictius es pot intervenir amb els veterinaris. També explica el contingut de 
l’ordenança estructurada amb quatre títols: tinença d’animals, presència a la via pública, 
infraccions i sancions i normes relatives als gossos considerats potencialment perillosos. El 
senyor Jaume Vilella diu que hi ha voluntat de dur a terme una activitat pedagògica per 
donar a conèixer l’ordenança i que es faran avisos, però amb l’objectiu de fer-la complir. El 
regidor de serveis, Santi Garolera creu important incidir en el tema del cens i amb 
l’obligatorietat de microxipar els animals de companyia, fet que facilita la seva identificació. 
El senyor Jaume Vilella explica que s’ha arribat a un acord amb el centre de veterinaris que 
hi ha a la població perquè col·laborin amb l’Ajuntament per a identificar els animals perduts.  
L’alcalde considera necessari establir mesures per regular les conductes incíviques, tot i que 
les sancions són impopulars creu que són necessàries. 
 



Acabada l’exposició, per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de 
companyia. 
 
Segon: sotmetre a informació pública l’ordenança municipal reguladora de la tinença 
d’animals de companyia per un termini de trenta dies mitjançant anuncis al BOP, DOGC, al 
periòdic El 9 Nou i al tauler d’anuncis municipal. En el cas que no es presentin reclamacions 
ni al·legacions l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat de prendre 
cap altre acord i es publicarà el text íntegre de l’ordenança al BOP i al tauler d’anuncis 
municipal,  i també una referència al DOGC.  

 
 

2. ADJUDICACIÓ CONTRACTE ARRENDAMENT CASA DE LA MESTRA DE 
VILALLEONS 
 

Per acord plenari de data 27 de febrer de 2013, es va aprovar el plec de condicions per a 
l’adjudicació del contracte d’arrendament del bé patrimonial “casa de la mestra de 
Vilalleons”, i es convocà el corresponent concurs per a la seva adjudicació. 
 
S’han publicat els anuncis corresponents en el BOP de data 22 de març de 2013,  en el 
DOGC núm. 6336  de data 15 de març de 2013, i també s’ha penjat l’anunci en el tauler 
d’anuncis municipal. 
 
La Mesa de contractació convocada a aquest efecte en data 11 d’abril de 2013, va fer en 
acte públic l’obertura de les tres ofertes presentades i ha proposat l’adjudicació del contracte 
d'arrendament de la casa de la mestra als senyors Joan Carles Nieto Molas i Laura 
Folgarolas Morera, per una renda mensual inicial de 480’00 euros, i amb el compromís de 
residir-hi  habitualment, segons consta a l’acta corresponent. 
 
Procedeix ara, l’adjudicació del contracte, per a la qual és competent el Ple municipal, per 
tractar-se d’un contracte de durada superior a quatre anys, d’acord amb l’article 22.2.n) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.  
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
Primer:  Adjudicar a Joan Carles Nieto Molas i Laura Folgarolas Morera, en règim de 
solidaritat, per una renda mensual inicial de 480’00 euros, el contracte d’arrendament del bé 
patrimonial “casa de la mestra de Vilalleons”, immoble situat a la plaça de l’Església núm.1 
de Vilalleons, juntament amb una plaça de garatge de sota el mirador de la mateixa plaça de 
l’Església, amb plena submissió al plec de condicions aprovat per l’Ajuntament. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors que han presentat la seva proposta, 
retornant-los la garantia provisional dipositada a l’Ajuntament. 
 



Tercer.- Notificar aquest acord a les persones adjudicatàries i requerir-los per tal que, en el 
termini de quinze dies des de la notificació d'aquest acord, constitueixin la fiança definitiva i 
perquè, tot seguit, en el termini de trenta dies des de la dita notificació, compareguin davant 
la corporació per a la formalització del corresponent contracte en document administratiu.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde per tal que signi els documents necessaris pel desenvolupament 
del present acord. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 

 
 

3. PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013-2016 
 

En aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde presenta el Pla local de joventut per als exercicis 
2013-2016. Explica que ha estat redactat per la tècnica de joventut que compartim amb 
altres municipis a partir d’un conveni amb el Consell Comarcal d’Osona. Lamenta la falta de 
participació dels sectors afectats durant la redacció del projecte i insisteix en la dificultat 
d’encertar en les polítiques de joventut, creu que el punt jove és poc conegut i està 
infrautilitzat i que s’han d’aplicar les mesures que recull el Pla, com ara dinamitzar el Consell 
de Joventut, potenciar el camp de treball d’estiu, que va ser una iniciativa de l’any passat 
amb molt bona acollida.  
 
Finalment per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el 
Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el pla local de joventut per al període 2013-2016. 
 
Segon: Trametre el Pla Local de Joventut 2013-2016, per via telemàtica a través de la 
plataforma eacat, a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU. 
 

En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten incorporats en 
l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.  
 
En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten integrats en 
l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals. 
 



El 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- 
se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una 
durada inicial d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de 
preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
       
Terme 
d´energia    

Terme de 
potència   

       Preus (€/MWh)   
Euros/ kW i 
any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 
Sublot 3 (2.1 
DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 
Sublot 5 
 (2.0DHA) 21,893189     

       
 
 
Que en compliment del que s’estableix a la clàusula 21.F del Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) s’ha constituït la corresponent garantia definitiva dels 
contractes derivats de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
als ens locals de Catalunya per un import de 1.893.860,00 €. 
 
En data 29 de febrer de 2012 es va aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de 
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les 
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local de Catalunya.  
 
Que mitjançant escrit presentat al Consorci Català pel Desenvolupament Local en data 22 
de març de 2013 pel Sr. Antoni Franquesa i Tomàs, en representació de l’entitat Union 
Fenosa Comercial S.L, aquesta comercialitzadora ha comunicat la seva disposició a 
continuar amb el subministrament d’electricitat als Ajuntaments que actualment n’estan 
rebent el subministrament, en virtut de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 001/2009) i que es troben al 
corrent de pagament, mantenint- ne les condicions actuals fins el proper 30 de juny de 2013, 
o fins el moment que es faci efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa 
Energia SAU, si aquesta efectivitat es produís en data anterior.  
 
S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció  d’aquest Ajuntament 
la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de l’Acord marc adjudicat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de subministrament d’energia 
elèctrica a favor d’Endesa Energia SAU. 



 
Atesos els següent fonaments de dret: 
 
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en que es determina que 
els ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els 
que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals  
 
2. Article 196 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  (d’ara en endavant TRLCSP), que 
determina que els òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un o varis 
empresaris per tal de fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin 
adjudicar durant un determinat període de temps. 
 
 
3. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització del contracte administratiu mitjançant 
la signatura, per les parts del contracte, dels corresponents documents contractuals.  
 
4. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació 
centralitzada de les Entitats locals. 
 
5.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord 
marc. 
 
6- Clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
abans esmentat pel que fa a l’abonament del descompte del 1,5 % sobre el preu establert 
per realitzar el pagament previ al termini establert a l’article 216,4 del TRLCSP. 
 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment aquest Ajuntament adopta per unanimitat dels deu regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació el següent acord: 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energia SAU, el contracte administratiu pel 
subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament com a derivat de l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya (expedient 
2012/O1) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 
Energia Sau en data 29 de gener de 2013 pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 
de març de 2014. 
 
Segon.- Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el 
Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc,  les condicions particulars del 
subministrament elèctric que figuren en l’Annex que s’incorporarà en aquest acord en allò 
que no contradiguin ni s’oposin a les previsions del Plec de l’Acord marc i els preus 
establerts en el quadre següent: 
 
       



Terme 
d´energia    

Terme de 
potència   

       Preus (€/MWh)   
Euros/ kW i 
any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 
Sublot 3 (2.1 
DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 
Sublot 5 
   (2.0DHA) 21,893189     

       
 
 
Tercer.-Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que consta 
en el document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que s’incorporarà 
com Annex d’aquest acord el qual com a document contractual serà subscrit per ambdues 
parts. 
 
Quart.-Que per raó d’interès públic i atesa que és la opció que garanteix el manteniment de 
les millors condicions possibles, s’acorda continuar rebent, mentre no es faci efectiva la 
contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, el subministrament d’energia 
elèctrica de la comercialitzadora Union Fenosa Comercial, S.L, de conformitat amb la 
proposta emesa per part d’aquesta a la qual fa referència l’antecedent sisè del present 
acord. 
 
Cinquè.- Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de l’empresa 
subministradora com abonaments a compte, amb regularització final en la liquidació del 
contracte, als efectes de procedir a la domiciliació bancària per tal d’obtenir el descompte de 
l’1,5 % previst en la clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives 
particulars de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica i de gas natural amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya.  
 
Sisè.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament, senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, per la 
signatura amb l’empresa Endesa Energia SAU de l`Annex que configura el  document 
contractual específic del contracte derivat de l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes 
quantes actuacions siguin necessàries pel desplegament i execució del present acord. 
 
Setè.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als efectes 
d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa Endesa 
Energia SAU per la realització de gestions i resolució d’incidències en l’execució del 
contracte al Sr. Gil Salvans com a tècnic de l’Agència Local de l’Energia d’Osona i  com 
auxiliar del mateix el sr. Joan Canó Pol. 
 
Vuitè.- Notificar a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local els apartats primer, 
segon, tercer i quart d’aquest acord a Endesa Energia Sau com empresa adjudicatària del 



contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat per tal que en un termini 
màxim de vint dies hàbils formalitzi el document de condicions particulars que figura com 
annex d’aquest acord i on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels 
subministraments.  
 
Novè.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local i a l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona. 
 
 

5. CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER AL FUNCIONAMENT 
DEL CONSULTORI MUNICIPAL. 

 
Vista la proposta de conveni entre el Servei Català de la Salut i aquest Ajuntament en relació 
al funcionament i manteniment del consultori municipal, segons el qual l’Ajuntament posa a 
disposició del Servei Català de la Salut el consultori i aquest coadjuvarà al finançament del 
mateix amb una aportació per a l’exercici 2013 de 15.358,64 €, termini que serà prorrogable 
anualment amb una durada màxima de 10 anys. 
 
L’alcalde explica que el canvi de sistema actual obeeix a una iniciativa de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia de Berga que, com a cap de l’àrea bàsica, gestionava fins ara, els ingressos 
que rebia del Servei Català de la Salut mitjançant la justificació dels diversos Ajuntaments 
que integren l’Àrea, i que a partir de la signatura d’aquest conveni el Servei Català de la 
Salut transferirà directament a cada Ajuntament la seva part. 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el Servei Català de la Salut per al 
funcionament i manteniment del consultori municipal. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde, senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, tan àmpliament com 
sigui necessari per a la signatura del conveni i altra documentació per al desenvolupament 
del present acord. 

 
 

6. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI 
LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 

 
El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té 
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o gestió 
de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) amb la finalitat 
d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis i, a 
aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions 
amb els principals operadors del mercat, (veu, mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests 
serveis, agrupats en els següents lots: 
 lot 1  serveis de comunicacions de veu en ubicacio fixa 
 lot 2  serveis de comunicacions mòbils de veu i de dades i 
 lot 3  servei de dades i d'accés a internet. 



 
El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació (PECAP) que 
és un portal d'internet que permet el desenvolupament del procés contractual per via 
telemàtica, l'adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de la contractació 
centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que l'ens interessat sigui 
membre del dit Consorci. 
 
El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar un 
conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions 
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació 
(veu, mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc 
d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens 
dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un 
benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.  
 

Vist l'interès de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’adherir-se al citat conveni, que 
preveu una despesa estimada de 15.500 € (IVA inclòs). 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és membre del Consorci Localret.  
 

Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i els articles 107 a 
112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar 
convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així 
mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la 
possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició 
centralitzada. 
 
L’alcalde explica que és una proposta amb la mateixa filosofia que la compra agregada del 
subministrament elèctric. Explica que ja fa un any l’Ajuntament ha aconseguit un estalvi 
important en la despesa de telecomunicacions amb un canvi de comercialitzadora, però 
s’espera que l’estalvi encara sigui més important amb l’adhesió a aquest conveni. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al conveni de 
col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, 
telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el 
compromís de compliment de les obligacions que se’n derivin. 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per 
aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la 
notificació de la seva aprovació. 
 

Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Julià de 



Vilatorta, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de 
facturació i consum.  A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a 
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació. 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció 
total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució del procediment de 
contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions. 
La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 
primer. 
 

Tercer.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té previst destinar per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET 
serà d’un import de 15.500 €  IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen :  

� LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
� LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
� LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 

 
Quart.- Declarar que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit disponible 
suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i 
tràfic de dades d’aquest Ajuntament, i assumir el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015. 
 
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressa l’alcalde de l’Ajuntament, senyor Joan Carles 
Rodríguez Casadevall perquè en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
per a la realització de quants tràmits i l'adopció de quantes resolucions siguin necessàries 
per a l'execució dels presents acords. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació. 
 
 

 
7. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA AL SECTOR DEL PUIG. 
 

Vist el projecte de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit 
del Puig, formulat per l’Ajuntament i redactat per l’empresa Taller d’arquitectura i construcció 
H&M, referent a un error material en la transcripció del Pla Parcial del Puig. 
 
L’alcalde explica que el contingut actual del POUM referent al pla parcial del Puig obvia una 
de les parcel·les del planejament que s’hauria d’haver transcrit íntegrament, amb el resultat 
d’haver convertit en verd públic un sòl residencial. Aquest error obeeix a una falta de rigor 
tècnic en la redacció del POUM que en el seu moment com a oposició el grup municipal 
d’ERC ja havia denunciat en diverses ocasions i se’ls va desoir sistemàticament amb la 
paradoxa que ara els toca solucionar aquests errors. El regidor d’urbanisme, senyor Santi 
Garolera, afegeix la dificultat de fer les correccions amb els criteris de la Comissió 
d’Urbanisme que no facilita la seva gestió.  
 



Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
a l’àmbit del Puig formulat per l’Ajuntament i redactat per l’empresa Taller d’arquitectura i 
construcció H&M, referent a un error material en la transcripció del Pla Parcial del Puig. 
 
Segon.- Suspendre la tramitació dels plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització així com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions; d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, en els àmbits del planejament general en què les 
noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, tal com s’identifiquen 
gràficament en el corresponent plànol específic de delimitació de l’àmbit objecte d’aquesta 
modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública la modificació del planejament pel termini d’un mes a 
partir de l’endemà de la darrera publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, i al periòdic “El 9 Nou”. 
 
Quart.- Notificar a la titular de la propietat afectada per aquesta modificació puntual del 
planejament, perquè pugui presentar-hi les al·legacions que consideri oportunes. 
 

 
8. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA REFERENT A LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 
 
Vist el mapa de contaminació acústica del municipi de Sant Julià de Vilatorta, redactat 
adequant-se al contingut de la normativa vigent, concretament del Decret 176/2009, de 10 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de protecció contra la contaminació 
acústica. 
 
El regidor de medi ambient, senyor Jaume Vilella, exposa el contingut del mapa i les 
modificacions respecte l’actual POUM. 
 
Atès que el contingut del mapa de contaminació acústica, redactat pel Servei per a la 
Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’empresa Debeacústica com a empresa col·laborada del Departament,  no 
coincideix amb l’annex 1 de la normativa del POUM, referent a l’ordenança de regulació de 
la incidència de les activitats sobre l’entorn i el medi ambient, i amb el plànol 12.N (mapa de 
capacitat acústica i zones de sensibilitat acústica). 
 
Es proposa el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de contaminació acústica redactat pel Servei per a la 
Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’empresa Debeacústica com a empresa col·laborada del Departament. 
 



Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM referent a la contaminació 
acústica, amb l’objectiu d’adaptar-lo al contingut del mapa de contaminació acústica aprovat. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública la modificació del planejament pel termini d’un mes a 
partir de l’endemà de la darrera publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, i al periòdic “El 9 Nou”. 
 
Quart.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes competents per raó de la matèria. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 
 

9. ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PER AL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA 
SOSTENIBLE. 

 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una 
de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la 
lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de 
consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que 
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant 
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, 
a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, 
fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions 
de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i 
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.  
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més 
del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts 
d’energies renovables. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es compromet a elaborar un Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. 
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una 



proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització 
d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de l’Energia, a 
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes 
que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a la Direcció General d’energia de la Unió Europea 
via l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació. 
 
El regidor de medi ambient, senyor Jaume Vilella explica que la Diputació de Barcelona 
encarregarà la redacció del PAES a l’Agència de l’Energia d’Osona, insisteix en que no es 
tracta d’una declaració d’intencions sinó d’una planificació concreta; diu que moltes de les 
mesures plantejades ja estan en marxa, com ara el tema de residus, el projecte 
Desendolla’t...aquest últim amb molts bons resultats i possiblement ampliable a altres 
equipament municipals. L’alcalde afegeix que si no s’arriba a la totalitat dels objectius no es 
penalitza, però remarca la necessitat de creure-hi. 

 
 

10. CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA PARTICIPACIÓ EN 
EL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 
2013. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde explica el contingut del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Folgueroles, Les Masies de Roda, 
Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles, Taradell, Sant Julià de Vilatorta, l’ADF Portal de les 
Guilleries i el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, per a la participació al 
Pla d’informació i Vigilància contra els incendis forestals 2013. Destaca les mesures de 
coordinació entre Administracions envers a un mateix objectiu. El senyor Jaume Vilella 
explica el procediment de contractacions laborals que la Diputació ha dut a terme per 
aquesta campanya i destaca que els Ajuntaments que formen part del Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona no han de suportar cap cost perquè l’assumeix el 
Consorci. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’acorda:  
 
Primer: aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments 
de Folgueroles, Les Masies de Roda, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles, Taradell, Sant 
Julià de Vilatorta, l’ADF Portal de les Guilleries i el Consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona, per a la participació al Pla d’informació i Vigilància contra els incendis 
forestals 2013. 
 
Segon: facultar l’alcalde, senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall per a signar el conveni. 

 
 



11. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER 
A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “ACTUACIONS D’ARRANJAMENT EN 
DIVERSOS CAMINS”. 

 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula, i que es plantejarà 
més endavant atès que l’objecte del conveni és regular l’execució de l’obra “Actuacions 
d’arranjament en diversos camins” inclosa en el PUOSC 2012 que permet la seva 
contractació el 2014 i que afecta a diversos Ajuntaments que formaven part del dissolt 
Consorci de Turisme Vall de Sau Collsacabra.  

 
 

12. SOL·LICITUDS DE RECURSOS AL CATÀLEG DE SERVEIS DE XARXA 
BARCELONA 2013. 

 
L’alcalde dona compte al Ple de les sol·licituds que es presenten a la Diputació de Barcelona 
en la convocatòria de Serveis Xarxa Barcelona: 
 
Programa Sol·licitud 
Desenvolupament cultural Foment de les activitats culturals del municipi 
Fires locals 5a Fira de ceràmica i terrissa El Tupí 
Esport local: activitats esportives Línia de beques per activitats esportives municipals per a 

prevenir el risc d’exclusió 
Esport Local: Activitats esportives 30a Caminada Popular de les Guilleries 
Esport local: equipaments esportius Vestidors del camp de futbol municipal 
Esport local : equipaments esportius Adquisició de material esportiu  
Animals de companyia Recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o 

perduts al terme municipal 
Polítiques locals de salut pública control de plagues i prevenció de legionel·losi 
Polítiques locals de salut pública Activitats per la promoció de la salut 
Polítiques de consum Visita de les unitats mòbils d’informació al consumidor 
Polítiques de consum Bústia del consumidor 
Canvi climàtic i sostenibilitat Reducció de potència en l’enllumenat exterior municipal per 

estalvi i eficiència energètica 
Avaluació i gestió ambiental Anàlisis d’aigua de les fonts naturals del municipi 
Acció comunitària, participació, 
igualtat i joventut 

Plans locals de joventut, Emancipació, acció social i 
participació ciutadana i PIDCES 

Esport local: activitats esportives Línia de beques per activitats esportives destinades a la 
gent gran 

Acompanyament a l’escolaritat Activitats educatives  
Societat de la Informació Millora de la gestió documental a l’Ajuntament  
Societat de la informació Coneixes la nova web de l’ajuntament de Sant Julià? 
Societat de la informació Potenciació i renovació del catàleg de tràmits virtuals a la 

web de l’ajuntament 
Desenvolupament comercial en 
municipis de menys de 10.000 
habitants 

Present i futur del teixit comercial de Sant Julià de Vilatorta 
i Vilalleons 

 
L’alcalde explica en detall la sol·licitud que es fa per a la millora de la gestió documental a 
l’Ajuntament, perquè considera bàsic impulsar la relació amb els veïns a través de 
processos electrònics que s’han d’anar imposant d’una manera pausada i segura, atès que 
l’experiència en altres municipis que han intentat un canvi radical els ha suposat un cost 



elevat i en molts casos hi han hagut de renunciar per la falta d’adaptació del personal del 
propi Ajuntament. 
 
Ells regidors es donen per assabentats. 

 
C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ DE 

FACTURES DEL 1ER TRIMESTRE 2013. 
 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la 
secretària-interventora informa al Ple de la Corporació, que a data 31.03.2013, l’Ajuntament 
havia abonat totes les obligacions reconegudes en el termini establert a l’esmentada Llei, 
adjuntant els llistats corresponents.  
Així mateix s’informa que a data 31.03.2013 no hi ha cap factura ni document justificatiu dels 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o 
s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la seva tramitació. 

 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 

2. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde convida a tots els presents a la trobada que es farà el proper 28 d’abril de 2013 a 
la Font de la Riera, una vegada acabades les obres de l’Eix Transversal, com un acte de 
continuïtat de la font acompanyat d’una acció cívica. 
 
Finalment 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 
 
 
 
 


