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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 27 d’abril de 2015 
Horari: de 1/4 de 8 a 2/4 de 9 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, s’incorpora després d’haver 

aprovat l’acta de la sessió anterior. 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Jaume Miravet i Peris, regidorFeliu 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. Adjudicació del contracte d’obra i servei de la caldera de biomassa al 
pavelló esportiu. 

2. Aprovació inicial projecte de restauració de Ca l’Anglada. 
3. Modificació pressupostària 2/2015. 
4. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions locals del dia 

24 de maig de 2015. 
5. Certificació núm. 3 de l’obra “Renovació d’infraestructures i serveis dels 

carrers del nucli antic”. 
6. Certificació núm. 3 de l’obra “Regeneració urbana sobre els carrers del 

nucli antic”. 
 



 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Liquidació pressupostària exercici 2014 
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 sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària de data 25 de març de 2015, que s’aprova per unanimitat dels nou regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple, sense cap esmena. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Jaume Vilella Ramoneda. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 

1. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA I SERVEI DE LA CALDERA 
DE BIOMASSA AL PAVELLÓ ESPORTIU. 

 
Vist l’expedient de contractació mixt d’instal·lació, subministrament i manteniment d’una 
caldera de biomassa al pavelló esportiu municipal, mitjançant procediment obert amb més 
d’un criteri d’adjudicació. 

 
Vista la proposta de la mesa de contractació a favor de l’empresa Watt Energia SL, 
d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals i per aplicació dels criteris 
d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
Atès que l’empresa ha presentat la documentació requerida i ha demanat que el dipòsit 
de la garantia es substitueixi per la retenció en el preu del contracte en la 1a certificació 
d’obra que emeti com a contractista. 
 
El regidor de serveis, Santi Garolera explica que és un tema que va quedar pendent en 
l’anterior Ple perquè hi havia una problemàtica sobre la interpretació de la millora en el 
mètode d’escalfament de la zona de la graderia. S’escalfarà amb gas.  
 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 

 



Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’ “instal·lació, subministrament 
i manteniment d’una caldera de biomassa al pavelló esportiu municipal” a l’empresa Watt 
Energia, SL  pel preu de 15.978,95 € més 3.355,58 € en concepte d’IVA, per cadascuna 
de les  anualitats de les prestacions P2+P3+P4 del contracte, més la despesa energètica 
amb les condicions establertes en el plec i 45.454,55 € més IVA en concepte de la 
inversió inicial de la instal·lació de caldera. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 13.342.623.00, 13.342.227.17 i 13.342.221.02 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2015 i reconèixer la plurianualitat de la despesa derivada d’aquest 
adjudicació. 
 
Tercer.- Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte i requerir-lo 
perquè comparegui a formalitzar el contracte en document administratiu en el termini 
màxim de quinze dies hàbils a partir de la notificació d’aquest acord d’adjudicació. Així 
mateix caldrà que el contractista elabori el pla de seguretat i salut en el treball, en el qual 
s’analitzin, desenvolupin i contemplin les previsions contingudes en l’estudi bàsic aprovat 
per l’Ajuntament, pla que serà presentat el mateix dia de formalització del contracte. 
  
Quart.- Notificar el present acord a la resta d’empreses que han presentat proposta en el 
procediment de licitació. 
 
Cinquè.- Publicar en el BOPB i en el perfil de contractant de l’Ajuntament l’adjudicació del 
contracte d’obra. 
 
 
 

2. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE CA 
L’ANGLADA. 

 
L’alcalde explica que la Diputació de Barcelona ha gestionat l’encàrrec de la redacció del 
projecte tècnic de la restauració de Ca l’Anglada, contractant-la a l’arquitecte Xavier 
Claparols i Llach. Exposa que inicialment es proposaven reformes puntuals, plantejament 
que finalment es va desaconsellar per la necessitat d’intervenir en elements estructurals. 
Diu que el projecte és molt respectuós amb els elements catalogats en el patrimoni: 
conservació de l’originalitat de l’edifici. Preveu la intervenció de la coberta perquè sigui 
visitable, convertint-lo en un atractiu turístic per les vistes que des d’aquell punt hi ha. És 
respectuós amb els terres hidràulics (mosaics..), fins i tot procura recuperar algun 
element anterior com els faldons de la torre que originàriament no hi eren. En quant a la 
distribució d’espais, el vestíbul dissenyat permet no trobar-se amb una porta; a la planta 
baixa s’hi ubiquen el punt d’informació i centre d’interpretació i els serveis, i la planta 
superior ha de ser dedicada al tallerisme i al punt jove. Finalment explica l’accessibilitat 
de l’edifici des del carrer Jesús, i la proposta d’enjardinament com a actuació 
complementària de les obres del nucli antic. 
 
Vist el projecte tècnic “Restauració de Ca l’Anglada. 1a fase” redactat per l’arquitecte 
Xavier Claparols Llach, amb un pressupost d’execució per contracte de 137784,64 € (IVA 
inclòs).    



 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària “Restauració de Ca l’Anglada. 1a 
fase” redactat per l’arquitecte Xavier Claparols Llach, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 137.784,64 € (IVA inclòs).    
 
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant 
anuncis al DOGC, BOPB, web municipal i tauler d’anuncis municipal, fent constar que en 
el supòsit de no presentar-se cap al·legació, s’entendrà aprovat definitivament sens 
necessitat de prendre cap altre acord. 
 
 

3. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2015. 
 
L’alcalde explica el contingut de la modificació pressupostària 2/2015, que inclou 
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, finançats amb nous i majors ingressos 
finalistes i amb romanent afectat provinent del patrimoni municipal del sòl i el regidor de 
serveis exposa l’objecte del projecte del carrer de la Rambleta. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària  2/2015, així com l’informe emès per part 
de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze regidors que legalment componen el 
Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 3/2015, en els 
següents termes: 
 

DESPESA     crèdit inicial   modificació   

 crèdit 

definitiu  

 CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS          

 16,922,640,00   Projecte d'identitat corporativa  

                      

-      

      

14.520,00      

 10,1532,619,04  

 Projecte tècnic d'urbanització de 

la Rambleta  

                      

-      

      

10.164,00      

 16,920,363,00   Adquisició copiadores  

                      

-      

         

3.865,95      

 09,312,623,00   Espais Cardioprotegits amb DEA  

                      

-      

         

5.804,37      

 12,326,227,06   Projecte "Coneix la música"  

                      

-      

            

759,62      

 SUPLEMENT DE 
CRÈDIT          



 06,432,63201  

 Punt d'informació i centre 

interpretació Ca l'Anglada  

      

95.766,91    

      

42.017,73    

          

137.784,64   

 10,163,13100  

 Retribucions personal laboral 

temporal brigada  

      

76.174,14    

      

31.265,32    

          

107.439,46   

 10,163,16000   Seguretat Social brigada  

      

54.019,33    

      

16.835,17    

             

70.854,50    

 TOTAL      

    
125.232,16      

          

 FINANÇAMENT           

 TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDIT     crèdit inicial   modificació  

 crèdit 

definitiu  

 04,336,68901   Monument Terrissaire  

      

10.000,00    

         

5.784,44    

               

4.215,56    

 12,323,36300  

 Equip informàtic llar d'infants 

Patuleia  

         

2.000,00    

            

335,00    

               

1.665,00    

 MAJORS 
INGRESSOS          

91101  Préstec Diputació de Barcelona  

    

116.511,18    

      

58.488,82    

          

175.000,00   

46100 

 Transferències corrents 

Diputacio  

      

50.000,00    

         

1.934,79    

             

51.934,79    

39901  Altres ingressos diversos  

         

2.203,09    

            

385,00    

               

2.588,09    

 NOUS INGRESSOS          

46103 

 Programa complementàri 

foment de l'ocupació local  

                      

-      

      

48.100,49    

             

48.100,49    

   Transferències entitats  

                      

-      

               

39,62    

                     

39,62    

ROMANENT 
AFECTAT         

87001 

 Romanent de Tresoreria afectat 

(art. 160 TRLU)    

      

10.164,00      

      

    
125.232,16      

 
 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un termini 
de 15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense que se 
n’hagin presentat, l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense necessitat 
de prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la modificació. 
 
 



4. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS LOCALS DEL DIA 24 DE MAIG DE 2015. 

 

El sorteig dels càrrecs de membres de meses electorals, objecte d’aquest punt de l’ordre 
del dia, es farà al final de la sessió.  
 
 
 

5. CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA “RENOVACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DELS CARRERS DEL NUCLI 
ANTIC”. 
 

Vista la certificació núm.3 de l’obra “Renovació d’infraestructures i serveis dels carrers del 
nucli antic” presentada per l’empresa contractista Salvador Serra, SA, amb la conformitat 
del tècnic municipal director de l’obra, que és d’un import de 25.560,68 € més 5.367,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Bankinter. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.3 de les obres “Renovació d’infraestructures i serveis 
dels carrers del nucli antic”, per un import de 30.928,42 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 10.155.619.00 de l’estat de 
despeses de pressupostos tancats. 
 
Tercer.- Donar la conformitat a la cessió de crèdit de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Bankinter. 
 
 

6. CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA “REGENERACIÓ URBANA SOBRE 
ELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC”. 
 

Vista la certificació núm.3 de l’obra “Regeneració urbana sobre els carrers dl nucli antic” 
presentada per l’empresa contractista Salvador Serra, SA, amb la conformitat del tècnic 
municipal director de l’obra, que és d’un import de 42.264,76 € més 8.875,60 € en 
concepte d’IVA. 
 
Vista la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Bankinter. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.3 de les obres “Regeneració urbana sobre els carrers 
dl nucli antic”, per un import de 51.140,36 € IVA inclòs. 



 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 01.155.619.01 de l’estat de 
despeses de pressupostos tancats. 
 
Tercer.- Donar la conformitat a la cessió de crèdit de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Bankinter. 
 

 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2014 
 
D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, una 
vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte al 
Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme. 
 
Per Decret de l’alcaldia de data 22 d’abril de 2015  s’ha aprovat la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2014, previ informe de secretaria-intervenció, i amb el següent 
contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria. 
 
L’alcalde explica el contingut i en fa una valoració molt positiva. Creu que els resultats 
són conseqüència de la feina de cadascuna de les regidories: d’ajustar-se al pressupost, i 
de negociar pressupostos. Es mostra satisfet del compliment dels criteris de la llei 
d’estabilitat pressupostària: del compliment d’endeutament, insistint que els crèdits que 
s’han demanat són amb un 0% d’interès; del compliment de la capacitat de finançament, 
resultat de la diferència positiva entre ingressos i despeses no financeres i finalment 
també del compliment de la regla de la despesa, que suposava no gastar més només 
d’un 1,5% respecte la liquidació de l’any anterior.  
 
El  Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici 2014. 
 
 
 

2. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde demana si algun regidor vol plantejar alguna qüestió i el senyor Feliu Puigbò 
s’interessa per la situació actual de l’ocupació per part de les finques colindants de la 
franja de terreny de la Font d’en Titus paral·lela al costat esquerra, direcció Sant Julià de 
Vilatorta, de la carretera BV-5201, considera que la falta d’intervenció, produïda des de 
l’inici de les ocupacions, fa que la situació es consolidi. L’alcalde exposa que s’ha de fer 
un estudi integral de l’entrada del poble, per incorporar tot el tram a l’espai urbà i no 
només com a carretera. El regidor d’Urbanisme, Santi Garolera considera que el 
plantejament exposat està necessàriament vinculat a l’accés a la zona industrial des de 
l’Eix Transversal, del qual en començaran les obres el proper mes de juliol,  i desplaçarà 



tot el trànsit dels vehicles pesants pel nou accés.   L’Alcalde creu que el proper govern 
haurà de treballar-ho.  
 
Finalment l’alcalde fa una invitació a les activitats que es preparen per la Fontada, en el 
marc de la iniciativa per recuperar les fonts,  i també als actes per la celebració de San 
Ponç. 
 
 
SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS 
LOCALS DEL DIA 24 DE MAIG DE 2015. 
 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 de 
març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les meses 
electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes Electorals 
de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig públic entre la 
totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades les 
següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals per les 
eleccions locals del dia 24 de maig de 2015: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Montserrat Bares Sanz Carme Vila Morera 

1r. vocal Francesc Xavier Álvarez 
Redondo 

Montserrat Molist Roma 

2n. vocal Núria Güell Godayol Santiago Muxach Riubrogent 

President /1r. suplent David Boixeda Pujols Guillem Rodríguez Gómez 

President/2n. suplent Francesc Isern Folgarolas Anna Vila Cortés 

1r.vocal/1r. suplent Joan Albiol Vela Eduardo Urcola Gómez 

1r. vocal/2n.suplent Anna Maria Corderroura Roviró Marc Morera Muntadas 

2n.vocal/1r.suplent Laia Albó Pérez Carles Riera Corominas 

2n.vocal/2n.suplent Martín Lleonart Santos Tránsito Pérez Moraño 

 



 

 

Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Antoni Bosch Castells Anna Ordeig Vivet 

1r. vocal Meritxell Fiter Verdaguer Joan Serra Selga 

2n. vocal Neus Abella Sanahuja Teresa Molist Pratdesaba 

President /1r. suplent Mariona Grau Parramon Josep Xixons Dordal 

President/2n. suplent Jacint Dodas Aumatell Martí Molist Pampliega 

1r.vocal/1r. suplent Maria Àngels Bayon Sardà Maria Montserrat Riera Reig 

1r. vocal/2n.suplent Laura Cireera Pérez Sergio Martínez Martínez 

2n.vocal/1r.suplent Mercedes Casany Rusquellas Jordi Vilamala Rifà 

2n.vocal/2n.suplent Caterina Argemí Fontarnau Maria Carme Vilamala Costa 

 

Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així com 
els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual 
com a secretària en transcric la present acta. 
 
 
La secretària-interventora 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 


