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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 6/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 30 de juny de 2014 
Horari: de les 7 a les 8 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 
- 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 
 

- 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. Proposta de nou traçat d’accés des de la C-25 al polígon industrial de la 
Quintana. 

2. Suspensió tràmit modificació puntual POUM accés zona industrial. 
3. Moció pel dret a decidir, el referèndum del 9n i la república catalana. 

 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures del 1r 

trimestre 2014. 
2. Resolucions de l’alcaldia. 
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost. 
4. 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 sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària de data 12 de juny de 2014, que s’aprova per unanimitat dels deu 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple, amb les següents 
esmenes: 
- En el punt de l’ordre del dia referent a la moció de suport a la candidatura de la 

Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada 
Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO,  afegir “L’alcalde 
mostra la seva satisfacció per a l’aprovació d’aquesta moció tenint en compte que 
el regidor Santi Garolera va ser una persona molt activa en la defensa de la 
vegueria de l’alt Ter. 

- En el punt de l’ordre del dia referent a la modificació pressupostària afegir: “Cal fer 
l’aclariment sobre la falta de correspondència entre l’import pressupostat com a 
ingrés de contribucions especials en aquest acord (45.618,05 €)  i l’import que 
consta en el punt de l’ordre del dia referent a la imposició i la ordenació de les 
contribucions especials (50.711,72 €) i que respon al fet que com a ingrés s’hi ha 
deduït les quotes del Bisbat que està exempt del pagament de les contribucions 
especials i les quotes que ha d’assumir l’Ajuntament en referència als immobles de 
la seva propietat.” 

- En el quart paràgraf dels acords referents a l’aprovació dels projectes del nucli 
antic, s’esmena l’error que diu “...evitant noves internacions...” per ...”evitant noves 
intervencions...” 

  
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
 

1. PROPOSTA DE NOU TRAÇAT D’ACCÉS DES DE LA C-25 AL 
POLÍGON INDUSTRIAL DE LA QUINTANA. 

 
 
L’alcalde exposa, al Ple de la Corporació, la proposta que ha fet el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament  sobre el traçat de 
connexió entre l’Eix transversal i el polígon industrial de la Quintana, consistent en fer 
l’accés directe des de l’Eix a la carretera BV-5202 de Vilalleons. La primera opció que 
preveia l’accés a través de la via de servei paral·lela a l’Eix va provocar l’oposició de 
l’Ajuntament de Calldetenes, a pesar de l’acord amb l’anterior equip de govern, 
aquesta oposició ha suposat l’aprovació d’una moció contrària a la proposta per part 
del Ple de l’Ajuntament de Calldetenes i també la presentació d’unes al·legacions a la 
modificació puntual que tramita l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per adequar les 
connexions d’aquest accés amb l’actual vialitat de la zona industrial.  
 



Continua explicant que la situació és molt preocupant perquè és un tema molt 
important pel municipi de Sant Julià de Vilatorta, que s’arrossega des de fa molt temps, 
des de la projecció del desdoblament de l’Eix Transversal, i que ara havia aconseguit 
un projecte executiu i, el que és més important, la consignació en els pressupostos de 
la Generalitat de més d’un milió sis-cents mil euros, fent preveure el final d’una 
històrica reivindicació del poble de Sant Julià de Vilatorta. L’alcalde reconeix que 
l’oposició de l’actual Ajuntament de Calldetenes preocupava i lamenta l’actitud de la 
Direcció General de Carreteres que no ha fet valer la seva funció d’arbitri, deixant 
encallar la situació, a pesar de les múltiples reunions que els dos Ajuntaments han 
mantingut, en les que l’Ajuntament de Calldetenes ha argumentat raons alienes al 
traçat, com  la paralització de la seva variant. 
 
Referent a la nova proposta, l’alcalde explica que anys abans, la Generalitat de 
Catalunya havia rebutjat un nou accés des d’una via ràpida i la necessitat d’utilitzar les 
existents, per la necessitat de respectar una distància mínima entre accessos a la C-
25; per tant la nova proposta de traçat plantejada a finals de maig principis de juny a 
l’Ajuntament, com a mínim, ha sorprès. L’alcalde exposa que l’equip de govern té el 
mateix sentiment d’aquell bon alumne que rep del professor el què no es mereix, i que 
justificaria una reacció de contrarietat. No obstant va encarregar uns estudis per 
conèixer la viabilitat del projecte ara plantejat. Aquest estudi realitat per l’empresa 
DOYMO, posa de manifest que la millor opció és la primera, és a dir el traçat de la 
Sauleda, i que l’alternativa de la carretera de Vilalleons, per ser viable requeriria que 
contemplés una sèrie d’adaptacions:  

- Ampliació de la calçada actual a 8 metres per la banda est, mantenint els 
plataners de la banda oest. 

- Incorporació d’un carril mixt per a bicicletes i vianants. Via verda per bicicletes 
(estudi de la Diputació) 

- Millora de les interseccions. 
- Senyalització a la rotonda de Calldetenes-Vic 
- Millora de la senyalització turística.  
- Previsió instal·lacions fibra òptica. 
- Previsió connexions sanejament nucli Vora Bosc. 
- Arranjament camí de Santa Eugènia i Sant Julià, per l’increment de trànsit que 

experimentarà. 
 
L’alcalde exposa que aquest plantejament suposarà un retard en l’execució d’una obra 
important,  demana que no s’adoptin actituds infantils com pensar que Calldetenes 
s’ha sortit amb la seva, i en aquest sentit explica les avantatges que aquesta 
alternativa pot suposar per Sant Julià de Vilatorta: 

- Disposar d’una sortida directa a la C-25 
- Manteniment de la infraestructura a càrrec de la Generalitat, titular de la C-25  i 

de la Diputació de Barcelona, titular de la carretera BV-5202. 
- Obtenció de millora en determinats serveis públics. 
- Disminució de l’impacte ambiental perquè no requereix l’obertura d’un nou vial. 
- Compromís de la D.G. de Carreteres d’accelerar al màxim la tramitació. 

 
 
 



Els regidors del grup municipal de Convergència i Unió manifesten el seu desig que 
aquesta vegada vagi seriosament. 
 
Acabada l’exposició, es sotmet a votació la següent proposta: 
 
“Considerant que l’únic traçat d’accés a la zona industrial des de la carretera C-25 és 
el que consta a l’avanç de projecte “Nou vial de connexió entre l‘Eix transversal i el 
polígon industrial de la Quintana C-25 pk 187+150 al 188+700 Calldetenes-Sant Julià 
de Vilatorta “ amb dotació en el pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2014. 
 
Atès que fins el passat 25 de juny, la Direcció General de Carreteres no va proposar 
oficialment a aquest Ajuntament una alternativa de traçat que preveu el seu pas per la 
carretera BV-5202, tot i que en anteriors reunions s’havia apuntat. 
 
Vist l’informe encarregat per l’Ajuntament i redactat per l’empresa Doymo sobre les 
propostes de connexió viària del polígon industrial, en el qual es posa de manifest, que 
sense tenir més documentació tècnica, l’opció inicial és millor que la nova proposta. 
 
Atès que el traçat aprovat en els pressupostos de la Generalitat afecta al municipi de 
Calldetenes el qual s’ha mostrat contrari a la proposta refermant-ho en una moció 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Calldetenes contrària a l’execució de la inversió 
pressupostada. 
 
Vista la reiteració de l’Ajuntament de Calldetenes en les al·legacions presentades 
contra la tramitació de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
accés zona industrial, promoguda per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, que 
contempla la connectivitat de l’accés en el SUD 4. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Demanar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
que estudiï la millor opció tècnica per l’accés a la zona industrial de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Segon: Condicionar la redacció del projecte de l’alternativa al compliment de les 
adequacions recollides en el document redactat per Doymo de millores en el traçat. 
 
Tercer: Demanar a la Direcció General de Carreteres que acceleri la formulació i 
tramitació d’aquesta inversió atesa la repercussió que té en el territori. 
 
Quart: notificar l’acord a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació. 
 

2. SUSPENSIÓ TRÀMIT MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ACCÉS 
ZONA INDUSTRIAL. 



 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de març de 2014 va aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
“Accés a la zona industrial de la Quintana”, darrer tràmit abans de trametre l’expedient 
a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva. 
 
Una vegada tramès l’expedient de la modificació puntual que té per objecte la 
modificació del traçat, en l’àmbit del SUD-4, de la via d’accés des de l’Eix Transversal 
(per la Sauleda) fins a la zona industrial, la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha plantejat a l’Ajuntament una proposta de nou traçat d’aquest accés a 
través de la carretera BV-5202, alternativa que faria innecessària la modificació 
puntual del POUM en tràmit. 
 
En conseqüència l’alcalde proposa al Ple de la Corporació demanar a la Comissió 
d’Urbanisme de la Catalunya Central la retirada de l’expedient de l’ordre del dia de la 
Comissió fins que l’Ajuntament hagi estudiat amb deteniment la proposta de nou traçat 
de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, insistint que no es 
tracta d’un desistiment ni d’una renúncia a la tramitació de la modificació puntual del 
POUM, que en aquest moment es considera plenament vàlida. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’acorda demanar a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central 
la retirada de l’expedient de l’ordre del dia de la Comissió. 
 
 

3. MOCIÓ PEL DRET A DECIDIR, EL REFERÈNDUM DEL 9N I LA 
REPÚBLICA CATALANA. 

 
 
L'abdicació del Rei Joan Carles I és la reacció de l'Estat espanyol davant la crisi 
institucional i del sistema de partits tradicional que viu la democràcia espanyola. La 
imposició del Regnat de Felip VI és una reacció al desprestigi de la monarquia 
espanyola i arriba en un moment en què l'objectiu de les institucions de l'Estat és el 
d’avortar com sigui el procés democràtic d'autodeterminació de Catalunya, que té com 
a fita el 9 de novembre de 2014, data en què la ciutadania de Catalunya decidirem el 
nostre futur polític. 
 
Som davant una imposició per la via ràpida del nou Rei Felip VI als catalans que no 
compta amb cap aval democràtic ni l'opinió de la ciutadania. El sistema polític de la 
monarquia parlamentària, inspirat, nascut i establert a partir dels principis del règim 
dictatorial franquista, ha dilapidat en 40 anys el suport que havia rebut d'una majoria 
de la societat catalana, en un context de pacte constitucional i soroll de sabres que 
volia deixar enrere la dictadura. 
 
Avui l'Estat espanyol simula l'inici d'una segona transició política, amb la paradoxa de 
fer-la per la via ràpida i sense cap debat de fons, impedint l'exercici del dret a decidir. 



Tal intent opera en paral·lel a la transició que els catalans ja fa 5 anys que hem 
impulsat: des del procés de les consultes, fins la primera gran manifestació de rebuig a 
la sentència del tribunal constitucional de 2010, passant per l'Onze de setembre de 
2012 i la Via Catalana de 2013. El resultat ha generat una majoria social favorable a la 
independència, on la pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el nostre futur polític, i 
acceptar-ne els resultats siguin quins siguin. 
 
Som partidaris que la democràcia s'imposi arreu, i conseqüentment, que la ciutadania 
d'arreu pugui decidir sobre les seves institucions de govern. Sobre l'abdicació del rei i 
del no debat a l'entorn de monarquia o república, defensem la forma de govern que 
serveixi millor a la ciutadania. Aquí i a tot arreu defensarem el model que iguala la 
ciutadania davant la llei, i que evita que l'interès públic esdevingui privilegi d'uns pocs. 
El poder mai pot ser dinàstic, sinó que s'ha de fonamentar sobre el principi democràtic 
i la voluntat popular. 
 
Expressem la solidaritat amb els republicans espanyols i alhora demanem que aquests 
respectin i donin suport al procés català, que té com a fita el referèndum del 9N per 
decidir el futur polític del poble català. 
 
Expressem el compromís i lleialtat amb la República catalana. La república dels 
ciutadans lliures, iguals i sobirans que compartim una terra, una història, una llengua i 
una cultura catalana. Som un sol poble dins una societat diversa i cosida per l'anhel 
d'un futur millor per a tothom, vingui d'on vingui, parli la llengua que parli. 
 
Per aquests motius, el grup municipal d'Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
Municipal, proposa al Ple els següents acords: 
 
Primer: Rebutgem la imposició del Regnat de Felip VI a la ciutadania, com a fórmula 
de pervivència d'una institució monàrquica caduca, retrògrada, prescindible i 
irresponsable constitucionalment. 
 
Segon: Exigim a totes les institucions de l'Estat i al nou Rei imposat, respecte a la 
democràcia, respecte al dret a decidir el futur polític del poble català, i a no utilitzar la 
llei ni la força per impedir la lliure expressió de la ciutadania a les urnes. 
 
Tercer: Exigim el respecte de les institucions de l'Estat i de Felip VI a la consulta del 
9N, així com l'acceptació i actuació conseqüent amb els seus resultats. Demanem que, 
en nom del principi democràtic i de respecte a la voluntat popular, l'expressió d'una 
eventual majoria en favor que Catalunya esdevingui un Estat independent, signifiqui 
l'acompliment efectiu del mandat democràtic i l'inici sense dilacions del procés 
d'autodeterminació i constitució del nou Estat. 
 
Quart: Expressem el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa, en la 
forma de República Catalana, que fruït d'un procés constitucional democràtic, permeti 
a la ciutadania catalana fundar un nou sistema jurídic i polític basat en els principis de 
llibertat, igualtat i fraternitat. 
 



Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la moció. 
 
Abans de passar a l’apartat de control i fiscalització dels òrgans de govern, l’alcalde 
proposa introduir per urgència un punt de l’ordre del dia relatiu a: 
 

4. APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS-
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE 
TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL 
MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS 
D’INTERÈS GENERAL. 

 
Aquest Ajuntament de  Sant Julià de Vilatorta  va aprovar l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per a l'exercici 
2010, seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona. 

Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de 
dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 

Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les 
facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant 
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, 
corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança 
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.  

Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia 
mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats 
Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per 
aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant 
Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el 
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por 
la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o 
privada, o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la 



Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-
57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de 
instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por 
debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos 
recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que 
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de 
los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de 
gener de 2014,  ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin 
propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions 
presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita 
sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les quals 
declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò 
que fa referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu 
d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals 
s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst 
a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a 
la quantificació. 

Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol 
expressament al respecte: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto 
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la 
Sentencia dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se casa y anula. 



SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del 
Ayuntamiento de Abrera, declarando, en relación con la prestación de servicios de 
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular 
de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto 
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades 
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, 
aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del 
artículo 5. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de 
casación ni sobre las devengadas en la instancia.” 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels 
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als recursos contenciosos 
administratius 322/2010 MA i 252/2010 MA, que es segueixen davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, 
en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la 
sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt 
Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

 

Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, prèvia declaració d’urgència, també per unanimitat, ratificant la inclusió 
d’aquest punt en l’ordre del dia en aquest Ple ordinari, justificada en els terminis 
procedimentals de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa, s’acorda: 

Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, 
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest 
Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en 
tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya:  

Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 

322/2010 MA France Telecom España, SA 2010 

252/2010 MA Telefónica Móviles España, SA 2010 

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els 
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 

 

 



A. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ DE 
FACTURES DEL 1R TRIMESTRE 2014. 

 
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 
31.03.2014, l’Ajuntament havia abonat les obligacions reconegudes en el termini 
establert a l’esmentada Llei, a excepció d’aquelles obligacions reconegudes que el 
creditor carrega en compte i que no ho ha fet en l’esmentat termini. 
 
Així mateix s’informa que a data 31.03.2014 hi ha un import de 14.063,73 € 
corresponents a 4 factures dels quals han transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el registre de factures i no s’han tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació. 
 
S’adjunten els llistats corresponents. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
 

2. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 

21/03/2014 Incoació expedient de concessió insinia d'or 

21/03/2014 Empadronament de quatre persones 

21/03/2014 liquidació econòmica certificat d'antiguitat i legalitat cabana El Gili 

24/03/2014 
aprovació certificació núm.3 i última de l'obra "Reforma de la sala tècnica de les 
piscines 

24/03/2014 contractació substitució baixa tècnica llar d'infants Patuleia 

24/03/2014 Empadronament de dues persones 

24/03/2014 Autorització instal·lació taules per despedida solters a Seneida Martínez 

24/03/2014 concessió llicència d'obres núm. 25/14 

24/03/2014 concessió llicència d'obres núm. 24/14 

24/03/2014 concessió llicència d'obres núm. 23/14 

24/03/2014 concessió llicència d'obres núm. 22/14 

24/03/2014 concessió llicència d'obres núm. 20/14 

25/03/2014 Empadronament d'una persona 

26/03/2014 Acord incoació 14/7S 14013918 

31/03/2014 contractació tècnica auxiliar de joventut  

31/03/2014 Concessió llicència d'obres núm. 26/14 

31/03/2014 Concessió llicència d'obres núm. 27/14 

31/03/2014 Concessió llicència d'obres núm. 28/14 

31/03/2014 Relació de factures F/2014/3 

01/04/2014 
concessió llicència urbanística constitució règim divisió en propietat horitzontal Av.Puig 
i Cunyer, 7 

01/04/2014 Incoació expedient de baixa d'ofici al padró d'habitants 



01/04/2014 Contractació obra correcció deficiències dipòsits d'aigua 

07/04/2014 
Presentació de candidatura a la Junta del Consell esportiu d'Osona i designació 
representant 

07/04/2014 Conveni de cessió d'ús dels solars del carrer Balmes 20 i 22 per a aparcament públic 

07/04/2014 Liquidació econòmica ocupació de via pública Avda. Jaume Balmes, 32 

07/04/2014 Liquidació econòmica ocupació de via pública Pl. Marquès de la Quadra, 5 

07/04/2013 Empadronament d'una persona 

07/04/2014 Empadronament de dues persones 

08/04/2014 
Sol·licitud subvenció tractament de vegetació urbanitzacions i nuclis urbans 
vulnerables 

10/04/2014 Autorització de pas per la 10a BTT Les Guilleries  

10/04/2014 Empadronament d'una persona 

11/04/2014 Delegació funcions d'alcaldia a Josep M. Company Sala del 14 al 17 d'abril 

14/04/2014 
Contractació substitució xarxa d'aigua carrer Sant Roc entre carrer de la Mercè i Avgda 
Balmes 

15/04/2014 Contractació servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals estiu 2014 

17/04/2014 Autorització instal·lació parada Sant Jordi Colla Gegantera Vilatorta 

17/04/2014 Autortizació instal·lació parada Sant Jordi AMPA Bellpuig 

17/04/2014 Autorització instal·lació parada Sant Jordi Immaculada Generó 

17/04/2014 Empadronament d'una persona 

22/04/2014 Autorització inici activitat de paint-ball de la finca del Gili de Vilalleons 

22/04/2014 Concessió llicència d'obres núm. 31/14 

22/04/2014 concessió llicència d'obres núm. 32/14 

22/04/2014 concessió llicència d'obres núm. 30/14 

24/04/2014 Sol·licitud subvenció Departament de Cultura actes commemoració Tricentenari 

24/04/2014 Acord incoació 14/8S 14019465 

24/04/2014 Liquidació econòmica certificat de compatibilitat urbanística Av. Montserrat, 22 

25/04/2014 suspensió dedicació i retribució regidora Adelaida Costa 

25/04/2014 concessió llicència d'obres núm. 34/14 

25/04/2014 concessió llicència d'obres núm. 33/14 

25/04/2014 concessió llicència d'obres núm. 29/14 

28/04/2014 
contractació laboral substitució mestra llar d'infants en situació de baixa per risc en 
l'embaràs 

30/04/2014 Cessió de crèdit certificació núm.2 "Arranjament plaça Montseny i altres vials" 

30/04/2014 Empadronament d'una persona 

30/04/2014 Relació de factures F/2014/4 

02/05/2014 sol·licitud subvenció Consell Comarcal d'Osona -cantata 

02/05/2014 Empadronament de tres persones 

06/05/2014 Empadronament d'una persona 

07/05/2014 
Organització Festa de celebració del 30è anversari dels gegants de Sant Julià de 
Vilatorta 

09/05/2014 
Resolució expedient sancionador infracció ordenança tinença d'animals de companyia 
PSA/01/2014 

12/05/2014 Empadronament d'una persona 

12/05/2014 Compareixença i tramesa expedient recurs contenciós-administratiu 191/2014 

14/05/2014 Concessió llicència de 1a. Ocupació avda. Jaume Bames, núm. 36, pb 

14/05/2014 concessió llicència d'obres núm. 39/14 



14/05/2014 concessió llicència d'obres núm. 38/14 

15/05/2014 concessió llicència d'obres núm. 41/14 

15/05/2014 concessió llicència d'obres núm. 37/14 

15/05/2014 Empadronament d'una persona 

19/05/2014 aprovació proposta de resolució jurat beca recerca "Josep Romeu 2014-2015" 

20/05/2014 Rectificació liquid. Econ. Impost sobre construccions, instal. I obres exp. Núm. 31/14 

20/05/2014 Empadronament d'una persona 

21/05/2014 Empadronament d'una persona 

21/05/2014 concessió llicència d'obres núm. 42/14 

21/05/2014 concessió llicència d'obres núm. 44/14 

21/05/2014 concessió llicència d'obres núm. 45/14 

21/05/2014 concessió llicència d'obres núm. 43/14 

21/05/2014 Contractació personal fira el tupí 

27/05/2014 Concórrer convocatòria sunvenció neteja de lleres 

27/05/2014 obertura període convocatòria subvencions entitats municipals 

28/05/2014 Autorització permís per certamen d'ocells  

29/05/2014 Liquidació taxa ús pavelló a Miquel Colina 

31/05/2014 Relació de factures F/2014/5 

02/06/2014 concessió llicència d'obres núm. 47/14 

02/06/2014 concessió llicència d'obres núm. 46/14 

02/06/2014 Empadronament d'una persona 

03/06/2014 concessió llicència d'obres núm. 49/14 

03/06/2014 concessió llicència d'obres núm. 48/14 

04/06/2014 Liquidacions de les entitats del pavelló  

05/06/2014 concessió llicència d'obres núm. 50/14 

05/06/2014 Empadronament d'una persona 

10/06/2014 concessió llicència de 1a. Ocupació carrer J.V. Foix, 8 

11/06/2014 contractació laboral substitució baixa per IT cap de brigada 

13/06/2014 contractacio laboral operari manteniment equipament esportiu: piscines 

16/06/2014 aprovació conveni amb Diputació gestió i execució Pla de prevenció d'incendis 

16/06/2014 Acord incoació 14/9S 14027732 

16/06/2014 Baixa d'ofici de vint persones al Padró d'Habitants  

18/06/2014 Pròrroga cobrament endarreriments IBI Campsalarga 

19/06/2014 Contractació personal casal d'estiu  

20/06/2014 Sol·licitud subvenció convocatòria programa Treball i Formació 

23/06/2014 Empadronament de dues persones 

25/06/2014 Autorització utilització plaça de Vilalleons per fer un sopar 

 
 
 
 

3. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST. 

 
D’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 



Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
l’Ajuntament ha tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la següent documentació relativa al  
trimestre de 2014: 
- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2014 i detall d’execució al 

final del trimestre vençut. 
- Situació del romanent de tresoreria i previsió de tancament a final d’exercici. 
- Calendari i pressupost de tresoreria. 
- Dades d’execució de dotació de plantilla i efectius. 
- Informació que permet relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la 

capacitat o necessitat de finançament. 
- Informació complementària per a l’anàlisi de la Regla de la despesa. 
 
Els regidors es donen per assabentats del contingut de la documentació tramesa. 

 
 

4. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde informa al Ple de la Corporació del tràmit d’informació pública obert en 
aquest moment del procediment d’adopció de l’escut de Sant Julià de Vilatorta i explica 
que la proposta coincideix amb la descripció suggerida en la sessió de Ple del passat  
26 de març. 
 
L’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la 
present acta. 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 
 


