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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 14/2015 
Caràcter: ordinària 
Data: 21 de desembre de 2015 
Horari: de 2/4 de 9 a ¾ de 10 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Cristina Suñén Vilamala, regidora,  
- Lluís Vilalta Vivet, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Joan Soler Riera, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 
 

ABSENTS 
 
- Divina Costa Muntadas, s’excusa. 

 
ORDRE DEL DIA 

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

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 13/2015 

 
Propostes d’acord 

 
1. Aprovació inicial pressupost exercici 2016, bases d’execució i plantilla de 

personal. 
2. Modificació pressupostària 5/2015. 
3. Certificació d’obra 5a i última de l’obra de “Regeneració urbana dels carrers del 

nucli antic de Sant Julià de Vilatorta”. Modificació en les millores del contracte. 
4. Certificació d’obra 5a de l’obra de “Renovació d’infraestructures dels carrers del 

nucli antic”. 
5. Certificació 2a i última de l’obra de “Restauració edifici de Ca l’Anglada. 1a fase”. 

Recepció de les obres. 
6. Compareixença en el recurs contenciós-administratiu 343/2015, Jutjat del 

Contenciós-administratiu 9 de Barcelona. 
7. Xifra de padró d’habitants a 1-1-2015. 



 
Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de 

pagament del 3r trimestre 2015. 
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 23 de novembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels deu 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, sense cap 
esmena. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2016, BASES D’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL. 

 
L’alcalde cedeix la paraula al regidor d’hisenda, Francesc Hervías, per fer l’exposició del 
contingut del pressupost per a l’exercici 2016. 
 
El regidor presenta l’estat d’ingressos del pressupost per a l’any 2016 calculat pel que fa 
al càlcul de recursos ordinaris tenint en compte l’avanç de la liquidació de l’exercici 2015, 
i en quant a les operacions de capital s’hi preveu una transferència de la Diputació de 
Barcelona per assumir  l’única inversió  que no es finança amb recursos ordinaris. 
 
Pel que fa a l’estat de despeses, el regidor fa una explicació per capítols en el sentit 
següent: 
  
Capítol 1: Despeses de personal:  D’acord amb el que disposa la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’exercici 2016, que estableix que les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar en termes d’homogeneïtat un increment 
global superior a l’1 per cent respecte les vigents a 31 de desembre de 2015, el capítol 1 
presenta les següents modificacions respecte l’exercici anterior: 

- Increment d’1% en totes les retribucions del personal funcionari o laboral. 
- Reconeixement de l’import corresponent a la recuperació de 91 dies de la paga 

extra del desembre de 2012, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional 
dotzena de la Llei de pressupostos de l’Estat per al 2016. 

- Previsió de retribucions per una plaça de tècnica especialista d’educació infantil 
per a la prestació del servei de la llar d’infants municipal Patuleia, per tal de 
complir les ràtios establertes en el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual 
s’estableixen els requisits dels centres de primer cicle d’educació infantil, atenent 
la demanada d’escolarització efectuada. 



- Previsió d’un increment de despesa per atendre la contractació de monitors 
d’esplai, considerant la demanda del servei experimentada aquest darrer estiu que 
ha obligat a suplementar el crèdit de l’aplicació pressupostària. 

- Previsió d’increment en l’import de les gratificacions i hores extraordinàries del 
personal que realitza tasques fora de la jornada laboral per necessitats 
inajornables. 

- Reconeixement de triennis als funcionaris que meriten trienni aquest any. 
Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis: Aquest capítol recull la despesa derivada 
de contractes de serveis i de subministraments per a la prestació dels serveis que 
l’Ajuntament està gestionant. L’increment d’uns 50.000 € aproximadament deriven de 
l’adaptació dels imports als preus del contractes plurianuals com ara el manteniment de la 
caldera de biomassa del pavelló, a la previsió de despesa per a nous equipaments 
municipals com Ca l’Anglada on hi haurà el punt d’informació, un centre d’interpretació i el 
punt jove. S’incrementa l’import en despesa jurídica a conseqüència dels recursos 
contenciosos que no poden ser assistits per la Diputació de Barcelona. Els imports 
acordats en el Ple d’organització i funcionament d’aquesta legislatura en concepte 
d’indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats per als regidors sense dedicació 
parcial ni exclusiva, també es recullen en aquest capítol. Finalment a cadascuna de les 
aplicacions pressupostàries s’ha tingut en compte la previsió de la liquidació de l’exercici 
2015. 
Capítol 3 i capítol 9: Despeses financeres i passius financers: En el capítol 3 es manté 
l’import de l’interès generat pel préstec de la inversió de canvi de làmpades de 
l’enllumenat públic. També es manté la previsió de despesa per a fer front a les despeses 
i comissions que generin els comptes bancaris dels quals n’és titular l’Ajuntament. Pel 
que fa a l’amortització de capital experimenta un increment a conseqüència de l’aplicació 
del capital que s’amortitzarà dels préstecs sense interès amb Caixa de crèdit de la 
Diputació de Barcelona corresponents a inversions dels exercicis 2013 i 2014.  
Capítol 4: Transferències corrents: el capítol 4 experimenta un increment d’acord amb la 
tendència dels darrers exercicis segons la qual els serveis es prestaran amb caràcter 
supramunicipal a través del Consell Comarcal, Consorcis, Diputació, Emvic.., que han 
estat objecte dels corresponents convenis: benestar, joventut, turisme, esports, educació, 
música...  
S’hi preveuen imports per a subvencions que s’han d’atorgar en règim de concurrència 
competitiva i també imports de subvencions de concessió directa que hauran de reflectir-
se en el corresponent conveni.  
Capítol 6: Inversions reals: El pressupost de 2016 preveu l’execució de diverses 
inversions: quantitativament la més important és la construcció dels vestidors del camp de 
futbol, amb un pressupost de més de 320.000 € que es preveu finançar íntegrament amb 
transferències de capital d’altres Administracions. La resta d’inversions es finançaran amb 
recursos ordinaris.  
 
Es fa constar que el pressupost compleix els criteris d’estabilitat i sostenibilitat 
pressupostària:  capacitat de finançament , regla de la despesa i endeutament. 
 
L’alcalde agraeix les explicacions del regidor d’hisenda. Destaca del pressupost un acurat 
increment del ritme de la despesa i una previsió realista dels ingressos modificant la 
tendència de fer previsions un xic massa pessimistes, tenint en compte els criteris de la 
normativa actual. Demana si algun regidor que vol intervenir. 
 



Pren la paraula el  regidor Jaume Miravet que qüestiona la viabilitat d’obtenir el cent per 
cent de finançament per a la inversió dels vestidors del camp de futbol, l’alcalde li respon 
que es tracta d’una previsió que de no complir-se, abans de la contractació, caldrà 
aprovar una modificació pressupostària que resolgui el finançament. El regidor demana 
quina inversió es vol dur a terme quan es fa referència a una porta per a l’aparcament de 
Vilalleons, l’alcalde contesta que els veïns han demanat poder fer un traster a la porxada 
per emmagatzemar material de l’associació de veïns. 
 
Finalment el regidor Jaume Miravet demana quin benefici econòmic aporta a l’Ajuntament 
la prestació de subministrament d’aigua i si s’ha plantejat canviar el sistema de gestió o 
recórrer a altres empreses que puguin proporcionar més ingressos al pressupost per la 
gestió d’aquest servei. L’alcalde respon que la gestió directa d’aquest servei té un risc 
important sobretot per la contaminació dels aqüífers, ara bé, reconeix que s’està estudiant 
la possibilitat que, arribat el termini de la pròrroga del vigent contracte d’arrendament de 
serveis, s’hi renunciï i pugui aconseguir-se una gestió que proporcioni més beneficis. No 
obstant, l’alcalde insisteix que fins que aquest moment no arribi, l’Ajuntament està 
controlant el marge de benefici de l’empresa i en aquest sentit s’ha fet un estudi rigorós 
de cadascuna de les modificacions retributives del contracte proposades per l’empresa 
d’acord amb les clàusules contractuals; també hi ha un seguiment del cost de les 
inversions de l’empresa arrendatària del servei per part de la regidoria de serveis que ha 
aconseguit executar actuacions pressupostades amb un notable estalvi. L’alcalde creu 
que és un tema que s’ha d’estudiar bé perquè considera que en el servei de 
subministrament d’aigua cal prioritzar la garantia del servei respecte el preu. 
 
Finalment, es sotmet a votació la següent proposta: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el següent pressupost general de l’Ajuntament per a l'exercici 
de 2016: 
 

Capítol  Euros 

1 Impostos directes 1.127.900,00 

2 Impostos indirectes 60.000,00 

3 Taxes i altres ingressos 909.390,60 

4 Transferències corrents 749.613,97 

5 Ingressos patrimonials 37.220,00 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 

7 Transferències de capital 320.099,32 

9 Passius financers 0,00 

Total ingressos 3.204.223,89 

 

Despeses 

Capítol  Euros 

1 Despeses de personal 850.874,06 

2 Despeses en béns corrents i serveis 1.675.903,08 

3 Despeses financeres 1.520,00 

4 Transferències corrents 148.704,90 

6 Inversions reals 443.051,32 

7 Transferències de capital 0 

9 Passius financers 84.170,53 

Total despeses 3.204.223,89 



 
 

 
Quedant els totals de despeses i ingressos en les mateixes quantitats, el pressupost 
queda anivellat. Així mateix el pressupost dóna compliment als principis establerts a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual. 
 
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Quart.- Exposar aquest pressupost i la seva plantilla al públic durant el termini 
reglamentari a l’efecte de reclamacions. 
 
Cinquè.- Una vegada finalitzat el termini d'exposició i resoltes les reclamacions 
presentades, trametre, telemàticament, mitjançant les corresponents aplicacions, el 
pressupost definitiu, a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, junt amb la resta de documentació. 
 
Sisè.- Disposar que en el cas de no presentar-se reclamacions el pressupost i la seva 
plantilla es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze regidors que 
legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5/2015. 
 

L’alcalde explica el contingut de la modificació pressupostària 5/2015. Destaca la previsió 
de la contractació de l’obra complementària del nucli antic, consistent en l’execució del 
projecte de la Font de la Plaça Major per part del contractista que ha realitzat l’obra de 
regeneració del nucli antic.  
 
Vista la proposta de modificació pressupostària  5/2015, 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 5/2015, en els 
següents termes: 
 

 



 
 

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. 
 

 
 

 DESPESA   crèdit inicial   modificació    crèdit definitiu 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

05,342,14000 Altre personal, esplai 9.500,00 €       1.000,00 €       10.500,00 €             

11,432,46701 Aportació Consorci Guilleries‐Savassona 2.672,00 €       1,00 €               2.673,00 €               

16,920,22601 Atencions protocol.làries i representatives, ajuntam 7.500,00 €       6.400,00 €       13.900,00 €             

13,342,62300 Caldera de biomassa 55.000,00 €    14.060,27 €     69.060,27 €             

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

10,165,62302 Adequació de l'enllumenat públic Av. Sant Llorenç 12.160,50 €     12.160,50 €             

16,920,48900 Responsabilitat patrimonial 211,60 €           211,60 €                   

10,912,23300 Indemnitzacions i assistències ple 2.437,50 €       2.437,50 €               

01,912,23300 Indemnitzacions i assistències ple 2.437,50 €       2.437,50 €               

03,912,23300 Indemnitzacions i assistències ple 4.875,00 €       4.875,00 €               

04,334,64001 Projecte museïtzació Centre Interpretació 15.730,00 €     15.730,00 €             

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

12,326,48010 SUBVENCIÓ AMPA BELLPUIG 3.606,10 €       3.606,10 €               

01,1532,61905 PROJECTE FONT PLAÇA MAJOR 31.906,04 €    

 TOTAL  94.825,51 €    

 FINANÇAMENT  

 TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  crèdit inicial   modificació   crèdit definitiu 

12,326,48006 subvencions a Entitats educatives 5.000,00 €       3.606,10 €       1.393,90 €               

04,333,63200 2ª fase Reforma edifici ca L'Anglada 192.829,55 €  20.736,36 €     172.093,19 €           

13,342,14000 Altre personal, piscines 5.000,00 €       5.000,00 €       ‐  €                          

10,163,15100 Gratificacions i hores extraordinàries brigada 3.652,50 €       2.000,00 €       1.652,50 €               

08,231,22102 Subministrament gas, equipaments assistèncials 11.500,00 €    3.616,21 €       7.883,79 €               

09,231,22102 Subministrament gas, equipaments sanitàris 5.000,00 €       1.604,86 €       3.395,14 €               

12,323,22102 Subministrmaent gas, equipaments educatius 25.000,00 €    6.729,93 €       18.270,07 €             

04,330,22102 Subministrament gas, equipaments cultura 4.000,00 €       2.135,15 €       1.864,85 €               

16,920,22102 Subministrament as, ajuntament 4.500,00 €       1.517,03 €       2.982,97 €               

16,920,22708 Serveis de recaptació a favor de l'entitat 6.000,00 €       5.500,00 €       500,00 €                   

10,1621,22709 Treballs realitzats per empreses, recollida residus 132.500,00 €  10.000,00 €     122.500,00 €           

10,1622,22709 Treballs realitzats per empreses, recollida residus 8.000,00 €       5.000,00 €       3.000,00 €               

10,1623,22709 Treballs realitzats per empreses, recollida residus 59.500,00 €    6.000,00 €       53.500,00 €             

10,165,22710 Treballs realitzats per empreses, enllumenat 29.000,00 €    1.400,00 €       27.600,00 €             

08,231,22715 Treballs realitzats per empreses, centre de dia 30.600,00 €    8.411,43 €       22.188,57 €             

 MAJORS INGRESSOS 

75081 Subvenció Generalitat Adequació de l'enllumenat 3.568,44 €       3.568,44 €               

76104 Subvenció Diputació projecte Museïtzació 8.000,00 €       8.000,00 €               

94.825,51 €    



3. CERTIFICACIÓ D’OBRA 5A I ÚLTIMA DE L’OBRA DE “REGENERACIÓ 
URBANA DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA”. MODIFICACIÓ EN LES MILLORES DEL CONTRACTE. 

 
Vista la certificació núm.5 i última de l’obra “Regeneració urbana sobre els 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 5.488,22 € més 1.152,53 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vist l’informe emès per part dels serveis tècnics municipals relatiu a les modificacions 
efectuades respecte les millores ofertes pel contractista, en el qual es posa de manifest 
l’equivalència econòmica de les substitucions que s’han considerat necessàries per a la 
correcte execució de l’obra 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.5 de les obres “Regeneració urbana sobre els carrers 
dl nucli antic”, per un import de 6.640,75 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 01.155.619.01 de l’estat de 
despeses del pressupost vigent. 
 
Tercer.- Aprovar les modificacions introduïdes en les millores ofertes pel contractista de 
conformitat amb l’informe dels serveis tècnics municipals. 
 

4. CERTIFICACIÓ D’OBRA 5A DE L’OBRA DE “RENOVACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC”. 

 
Vista la certificació núm.5 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 17.810,47 € més 3.740,20 € 
en concepte d’IVA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.5 de les obres “Renovació d’infraestructures i serveis 
dels carrers del nucli antic”, per un import de 21.550,67 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 10.155.619.00 de l’estat de 
despeses del pressupost vigent. 
 

5. CERTIFICACIÓ 2A I ÚLTIMA DE L’OBRA DE “RESTAURACIÓ EDIFICI DE CA 
L’ANGLADA. 1A FASE”. RECEPCIÓ DE LES OBRES. 

 
Vista la certificació núm.2 i última de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 1a fase” 
presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, amb la conformitat dels tècnics 



directors de l’obra, que és d’un import de 77.753,45 € més 16.328,23 € en concepte 
d’IVA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 i última de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 1a 
fase” presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, per un import de 94.081,68 € 
IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.432.632.01 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
Tercer.- Donar conformitat a la recepció de les obres efectuada pels directors facultatius 
de l’obra, prèvia certificació de final d’obra.   
 
 

6. COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 343/2015, 
JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 9 DE BARCELONA. 
 

 
Vista la interposició del recurs contenciós administratiu 343/2015 per part d’Arnau Badia 
Molist contra la desestimació presumpte per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial efectuada el 9 de desembre de 2014, pels danys soferts durant 
el correfoc de la Festa Major de Sant Julià de Vilatorta del juliol del 2014. 
 
Vist el requeriment del Jutjat del Contenciós Administratiu 9 de Barcelona perquè aquest 
Ajuntament remeti l’expedient administratiu de reclamació de responsabilitat patrimonial i 
emplaci als interessats en el recurs. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de 
defensa judicial a les entitats locals de la demarcació de Barcelona en els procediments 
en els quals aquestes entitats en siguin part, segons regula l’article 4.b) del Reglament 
sobre l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona. 
 
Com que aquest Ajuntament  no disposa dels mitjans necessaris per defensar 
adequadament els seus interessos,  es considera oportú sol·licitar-li assistència i 
nomenar el lletrat/la lletrada que designi la Diputació per dur a terme la defensa i direcció 
tècnica de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en el procediment esmentat. 
 
Vist l’acord de Ple de data 29 de juny de 2015 pel qual es delega a la Junta de Govern 
Local de l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària, es proposa l’avocació de la competència en aquest 
recurs tenint en compte els terminis processals i per tractar-se d’una reclamació de 
responsabilitat patrimonial amb conseqüències econòmiques sense dotació 
pressupostària, la qual ja va ser objecte d’acord plenari. 
 
Vist el que disposen els articles 49 i 50 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa-
administrativa. 



 
L’alcalde exposa als regidors els antecedents d’aquest expedient i es remet a l’acord que 
el Ple va prendre el mes de febrer d’aquest any reconeixent una responsabilitat 
compartida per concurrència de culpes amb una proposta de conveni per a resoldre la 
reclamació inicial de l’interessat que finalment no ha acceptat. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
l’Ajuntament, s’acorda: 
 
Primer.- Avocar per aquest recurs la competència delegada a la Junta de Govern Local 
de l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries 
de competència plenària.  
 
Segon.- Trametre l’expedient administratiu copiat i autentificat, complert, foliat i 
acompanyat d’un índex dels documents que contingui, al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona. 
 
Tercer.- Comparèixer davant el Jutjat del contenciós-administratiu 9 de Barcelona, com a 
part demandada en el recurs contenciós-administratiu núm.343/2015 interposat per Arnau 
Badia Molist contra la desestimació presumpte de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial pels danys soferts pel demandant durant el correfoc de la Festa Major de Sant 
Julià de Vilatorta del 25 de juliol de 2014.  
 
Quart.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona assistència jurídica consistent en la defensa 
judicial en el recurs contenciós-administratiu 343/2015 i designar com a lletrat/lletrada 
el/la qui nomeni la Diputació de Barcelona 
 
Cinquè.- Designar procuradors davant els tribunals i en representació de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta els senyors Joaquín Ruiz Bilbao i Francisco Manjarín Albert per 
Barcelona i Enrique Sorribas Torra i Rosa Sorribas Calle per Madrid. 
 
Sisè.- Notificar la tramesa de l’expedient i la compareixença de l’Ajuntament com a part 
demandada, a l’entitat “Escamot dels diables de Calldetenes” contractada per dur a terme 
l’espectacle del Correfoc de la Festa Major de Sant Julià de Vilatorta de l’any 2014, com a 
titular d’un dret subjectiu i d’un interès legítim perquè puguin personar-se i comparèixer 
en el termini de nou dies d’acord amb l’article 49.1 de la Llei vigent Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
Setè.- Notificar la tramesa de l’expedient i la compareixença de l’Ajuntament com a part 
demandada, a la companyia d’assegurances Generali com a asseguradora de la 
responsabilitat civil de l’Ajuntament, com a titular d’un dret subjectiu i d’un interès legítim 
perquè puguin personar-se i comparèixer en el termini de nou dies d’acord amb l’article 
49.1 de la Llei vigent Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
 

7. XIFRA DE PADRÓ D’HABITANTS A 1-1-2015. 
 
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 onze 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 2015 amb la xifra de 3.104 habitants. 
 

 
C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES I 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 3R TRIMESTRE 2015. 
 
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 30.09.2015, 
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. 
 
Per altra banda s’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al 
Ministeri d’Hisenda sobre el període mig de pagament a proveïdors, en compliment del 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, amb el 
següent resultat: 
 
Ràtio operacions pagades (dies): -5,93 
Import de pagament realitzats: 518.003,56 € 
Ràtio d'operacions pendents (dies): -20,81 
Import de pagaments pendents: 113.589,27 € 
PMP (dies) : -8,61 
 
 

2. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte al Ple de la Corporació de les 
resolucions de l’alcaldia que s’han dictat des de la darrera sessió plenària ordinària, i que 
són les següents: 
 
31/05/2015 Relació de factures F/2015/5 
30/06/2015 Relació de factures F/2015/6 
23/09/2015 Empadronament d'una persona 
24/09/2015 Empadronament d'una persona 
24/09/2015 Empadronament d'una persona 
25/09/2015 Rescindir conveni recollida de roba usada amb Humana 
29/09/2015 Concessió drets funeraris del nínxol 547  



29/09/2015 Empadronament d'una persona 
30/09/2015 Contracte de serveis insertora laboral 
30/09/2015 Concessió lloguer nínxol a família Parcerisas Brugarola 
30/09/2015 Concessió canvi titularitat nínxol 266 cementiri 
01/10/2015 Concessió títol nínxol 547 a família Vila Vilarrasa 
01/10/2015 Concessió duplicat títol de nínxol 333 
01/10/2015 Empadronament d'una persona 
01/10/2015 Empadronament de dues persones 
01/10/2015 Concessió lloguer nínxol a família Vila Vilarrasa 
01/10/2015 contracte de serveis arquitecte municipal 
02/10/2015 Convocatòria JGL 05/10/2015 
02/10/2015 Liquidació econòmica certificat antiguitat i legalitat c/.Sant Ponç, 17 
06/10/2015 Acord incoació 15/20S 15043378 
08/10/2015 Liquidacions pavelló entitats 
13/10/2015 Empadronament d'una persona 
13/10/2015 Empadronament d'una persona 
13/10/2015 Concessió targeta aparcament per a persona amb discapacitat 
13/10/2015 Concessió targeta aparcament per a persona amb discapacitat 
15/10/2015 Contractació Laura Farré com a monitora a Espai Jove 
16/10/2015 Convocatòria JGL 19/10/2015 
16/10/2015 Liquidació econòmica certificat antiguitat i legalitat av. Sant Llorenç, 1 
20/10/2015 Empadronament de dues persones 
20/10/2015 Empadronament d'una persona 
22/10/2015 Desestimació recurs reposició expedient disciplina urbanística 
22/10/2015 Concessió canvi nom drets funeraris del nínxol 283 
22/10/2015 Concessió duplicat títol dels drets funeraris del nínxol 281 
22/10/2015 Concessió canvi nom drets funeraris del nínxol 145 
26/10/2015 Contractació obra paviment pista poliesportiva 

27/10/2015 
Autorització de pas i ús de l'antic escorxador de la XXXVI Marxa Rupit-
Taradell 

27/10/2015 Acord incoació 15/21S 15044542 
27/10/2015 Acord incoació 15/22S 15045930 
27/10/2015 Acord incoació 15/23S 15047295 
27/10/2015 Autorització activitat musical interior bar  del Club Tennis 
30/10/2015 Empadronament d'una persona 
30/10/2015 Incoació expedient per donar de baixa del padró d'habitants 
30/10/2015 Convocatòria JGL 2/11/2015 
02/11/2015 empadronament d'una persona 
03/11/2015 Convocatòria Ple extraordinari 12/2015 
03/11/2015 Empadronament d'una persona 
03/11/2015 Empadronament d'una persona 
03/11/2015 Incoació expedient de Baixa d'ofici del padró d'habitants 
05/11/2015 Liquidacions pavelló entitats 
06/11/2015 Empadronament de quatre persones 
09/11/2015 Concessió targeta aparcament per a persona amb discapacitat 
09/11/2015 Empadronament de dues persones 
12/11/2015 Empadronament d'una persona 



13/11/2015 convocatòria JGL 16/11/2015 
13/11/2015 Empadronament d'una persona 
17/11/2015 concessió autorització fraccionament quota CCEE obres nucli antic 
17/11/2015 Autorització reducció jornada mestra llar d'infants municipal Patuleia 
17/11/2015 Convocatòria Ple extraordinari  13/2015 
23/11/2015 Modificació càlcul reintegrament import per reducció de jornada 
24/112015 Empadronament d'una persona 
24/11/2015 Liquidació llicència autotaxi Enric Vázquez 
24/11/2015 Destinació tram supramunicipal 2011 
24/11/2015 Destinació tram supramunicipal 2012 
24/11/2015 Destinació tram supramunicipal 2014 
24/11/2015 Empadronament de quatre persones 
24/11/2015 Empadronament d'una persona 
26/11/2015 Liquidació ocupació de via pública carrer del Pont 
27/11/2015 convocatòria JGL 30/11/2015 
27/11/2015 Acord incoació 15/24S 15051009 
27/11/2015 Acord incoació 15/25S 15052260 
27/11/2015 Acord incoació 15/26S 15053498 
27/11/2015 Convocatòria JGL 30/11/2015 
30/11/2015 Contractació Ester Martín substitució Anna Forcada 
03/12/2015 Liquidacions pavelló entitats 
04/12/2015 Empadronament de 5 persones 
11/12/2015 convocatòria JGL 14/12/2015 
11/12/2015 contractació tècnic auxiliar de joventut 
16/12/2015 convocatòria Ple ordinari 21/12/2015 
18/12/2015 contractació monitores Saló de Nadal 
15/12/2015 Pròrroga termini presentació sol·licituds subvenció entitats  
 
Els regidors es donen per assabentats. 

 
 

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  3r trimestre 
de 2015: 
- Calendari i pressupost de tresoreria. 
- Deute viu i previsió de venciment del deute 
- Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys 
- Informe del nivell del deute viu al final del període 
 
Els regidors es donen per assabentats del contingut de la documentació tramesa. 
 
 



4. PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde dóna les següents informacions: 
 
- La contractació per urgència, atesa la renúncia voluntària del contracte de l’actual 

auxiliar tècnica de joventut, prèvia selecció i entrevistes a dotze candidats, de Nil 
Puigivila Ylla-Catala, amb una experiència professional i un currículum formatiu que el 
fa idoni per ocupar la plaça interinament fins a la provisió de la mateixa mitjançant el 
corresponent procés selectiu. 

- Edició del calendari de l’any 2016 dedicat al Pare Manuel Cazador, commemorant el 
60è aniversari de la seva mort. 

- Edició de la revista de Nadal. Tots els actes programats per aquestes festes hi estan 
anunciats. 

- Explicació dels actes programats per aquest Nadal entre els que està previst el Nadal 
en vers amb la participació de nens de l’escola de música i del Bellpuig. 

- Programació de l’exposició sobre l’ofici de pinyonaire durant la celebració de Sant 
Julià, Festa Major d’hivern. 

 
El regidor Jaume Miravet afegeix que les sardanes es faran el 2 de gener al pavelló, i que 
s’han hagut de canviar de data per no coincidir amb una altra actuació en un poble veí. 
 
 
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 
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