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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 6/2016 
Caràcter: extraordinària 
Data: 27 d’octubre de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 a ¾ d’11 del vespre  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

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

ABSENTS 
 
- Divina Costa Muntadas, regidora, s’ha excusat. 

 
ORDRE DEL DIA 

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

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 5/2016. 

 
Propostes d’acord 

 
1. Aprovació provisional ordenances fiscals exercici 2017. 
2. Proposta de calendari fiscal exercici 2017. 
3. Modificació pressupostària 3/2016. 
4. Aprovació inicial projecte d’obra “Construcció vestidors zona esportiva de Sant 

Julià de Vilatorta”. 
5. Licitació obra “Construcció vestidors zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”. 
6. Moció de suport al referèndum i al procés constituent. 
7. Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats. 
 
Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Precs i preguntes. 
 

 
 
 



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

A. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària de data 26 de setembre de 2016, que s’aprova per unanimitat dels deu 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, amb les 
següents esmenes: 
A l’apartat d’aprovació de l’acta hi ha un error en la número de regidors que legalment 
componen la corporació que ha de ser: “que s’aprova per unanimitat dels deu regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació”. 
 
Al punt referent a la modificació de la proposta de festes locals per a l’any 2017, en 
l’exposició de l’alcalde cal afegir en la referència a que les empreses pacten amb els 
treballadors el calendari laboral, que “i prioritzen les festes que consideren, sovint 
sense fer cas de les proposta oficial”. 
 
En el punt de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació PMU-Cases de 
Vilalleons on es fa esment que les obres d’urbanització s’han de pactar amb els 
propietaris, a més de la zona d’aparcament, s’ha d’afegir: “zona d’esbarjo infantil i zona 
del mur darreres finques mantenint tipologia executada actualment”. 
 
A l’apartat de precs i preguntes, quan es fa referència a la necessitat de convocar 
determinades places del servei de manteniment, i en especial de fer coincidir un temps 
la persona que haurà de substituir el cap de brigada, atesa l’especificitat i la 
importància del càrrec 

 
 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
1. APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2017. 

 
L’Alcalde exposa que es tracta d’un punt important, diu que és a partir d’aquest acord 
que es posa en marxa la maquinària per tal que l’1 de gener estiguin aprovades les  
ordenances fiscals, i que en la línia del compromís electoral adquirit, es presenta una 
proposta de contenció com la dels darrers anys. 
 
Com a novetat explica l’equiparació de tipus de gravamen en l’impost de béns 
immobles entre urbans i rústics, que suposa una rebaixa en el tipus de rústica, seguint 
la recomanació de la Gerència del Cadastre perquè  a conseqüència del procediment 
de regularització cadastral que s’ha realitzat en el municipi aquest 2016 amb efectes a 
partir de l’any 2017, incorpora les construccions agrícoles en el padró fiscal. 
 
Pel que fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es proposa l’aplicació 
del mòdul bàsic del COAC que ha baixat de 486 a 482 €/m2. 
 
En quan a la taxa de subministrament d’aigua potable, es tracta d’un tema tècnic, la 
taxa no experimenta cap increment, perquè estarà compensat per la supressió del 
recàrrec sobre el cànon d’infraestructura hidràulica. El canvi important deriva de 
l’aplicació del preu del tram anterior més econòmic, als domicilis amb un número 
d’empadronats superior a quatre membres que sol·licitin la bonificació del cànon a 
l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
Es proposa no modificar la taxa de recollida i gestió de residus mentre s’estudia la 
decisió de modificar el sistema de recollida. L’alcalde explica que ja es disposa de les 



dades referent al sistema de porta a porta. El regidor Santi Garolera considera que és 
el moment de prendre una decisió a favor del canvi, considerant que s’ha estancat el 
reciclatge i que els contenidors estan amortitzats. Intervé el regidor Joan Soler que 
considera molt important informar als veïns si finalment es decideix canviar el sistema. 
Afegeix que, com en la taxa de l’aigua, s’hauria de tenir en compte el nombre de 
persones que viuen a l’habitatge a l’hora d’aplicar la taxa. El regidor Jaume Miravet 
creu que potser s’hauria de fer un tractament de cobrament diferent per la recollida de 
verd, i planteja la possibilitat de facilitar un contenidor de compostatge a les cases que 
generen residu verd, aprofitant el canvi de sistema de recollida. 
 
En la taxa per la prestació dels serveis de caràcter cultural, esportiu i lúdic, s’elimina 
l’import per a la utilització del Saló Catalunya a festes particulars, atès que no se 
n’autoritzaran. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats i se n’haurà de publicar el text refós 
íntegre de l’ordenança modificada. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de secretaria-intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  



 
 
 

- Ordenança fiscal 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
- Ordenança fiscal 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
- Ordenança fiscal 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Ordenança fiscal 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor de 

terrenys de naturalesa urbana. 
- Ordenança fiscal 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres. 
- Ordenança fiscal 13, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 

venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del 
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

- Ordenança fiscal 30, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. 
- Ordenança fiscal 60, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de 

caràcter cultural, esportiu i lúdic. 
 

Tercer.-  Aprovar provisionalment la derogació de l’ordenança fiscal 50 reguladora del 
recàrrec sobre el cànon d’infraestructura hidràulica. 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Finalment, s’aprova la proposta per unanimitat dels/ de les  deu regidors/es presents 
dels/de les onze que legalment componen el Ple de la Corporació 
 

 
 

2. PROPOSTA DE CALENDARI FISCAL EXERCICI 2017. 
 

El regidor d’hisenda, Francesc Hervías, explica que l’Organisme de Gestió Tributària 
ha plantejat unes modificacions en el calendari fiscal per a l’exercici 2017 derivades de 
la disponibilitat efectiva del padró cadastral de béns immobles, que obliga a endarrerir 
un mes l’inici del cobrament en voluntària, i com a conseqüència també la taxa de 
recollida i gestió de residus, que està vinculada als titulars cadastrals de les finques, 
tindrà un endarreriment en l’inici del cobrament. 
 
Per unanimitat dels/ de les  deu regidors/es presents dels/de les onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2017 en període voluntari: 
 



Concepte Català 
Data Inici 
Vol. 

Data Fi Vol / 
Domi. 

1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO 
DOMICILIATS                                   02/05/2017 04/07/2017 

1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                                    03/07/2017 

1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                                    02/11/2017 

2 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
RÚSTICS                                                 01/09/2017 02/11/2017 

3 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA                                          01/03/2017 03/05/2017 

10 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES                                                15/09/2017 15/11/2017 

11 
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS                                               02/05/2017 04/07/2017 

12 
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
COMERCIALS                                              02/05/2017 04/07/2017 

16 
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL                                                 01/09/2017 02/11/2017 

41 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-
GUALS                                            01/09/2017 02/11/2017 

 
Segon.- Trametre el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, als efectes de la seva publicació i execució. 
 
 

3. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2016. 
 
El regidor d’hisenda explica el contingut de la modificació pressupostària 3/2016, que 
respon a crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que es financen amb 
transferències de crèdit d’aplicacions pressupostàries que tenen un excedent, també 
de nous ingressos, provinents de transferències corrents d’altres administracions, de 
majors ingressos i de romanent de tresoreria afectat provinent de patrimoni municipal 
del sòl i que es destina a inversions que milloren la qualitat de vida dels veïns de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
La modificació pressupostària es fa per import de 371.000 €, les partides més 
importants fan referència a les instal·lacions esportives; pel que fa a la pista 
poliesportiva del costat de les piscines en regidor Santi Garolera explica quines 
millores es varen fer amb la subvenció del Consell Català de l’Esport i quines han 
quedat pendents i que s’executaran a partir de l’aquesta modificació pressupostària. 
Pel que fa al pavelló s’intervindrà en la llauneria (descalcificador, temperatura, 
aixetes), il·luminació i sonorització. 
 
Altres partides importants responen a la previsió de la licitació dels vestidors de la 
zona esportiva adequada al projecte executiu i també a l’adquisició d’un vehicle 
especial d’obra i serveis per a l’àrea de serveis i manteniment.  
 
Vista la proposta de modificació pressupostària  3/2016, 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 3/2016, en els 
següents termes: 



 

 

 DESPESA   crèdit inicial   modificació  

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

12,323,633,00 CALDERA LLAR D'INFANTS 9.606,78

08,312,625,00 PARASOLS, TAULES I CADIRES PEL CASAL D'AVIS 1.298,29

13,342,622,00 PAVELLÓ POLIESPORTIU 71.199,86

13,342,622,01 PISTA POLIESPORTIVA PISCINES 52.809,22

10,151,619,01 BAIXA TENSIO NUCLI ANTIC 10.218,79

SUPLEMENT DE CRÈDIT

13,342,62202 VESTIDORS CAMP DE FUTBOL 320.099,32 86.703,16

13,340,22713 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES SOCORRISME PISCINES 16.576,98 617,09

11,011,91302 PRÉSTEC ESTALVI ENERGÈTIC 10.412,56 2.603,13

10,151,61900 RENOVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS NUCLI ANTIC 22.220,88 5.641,72

01,1532,61903 ARRANJAMENT CAMÍ DE LA MATA 50.139,56 5.566,00

01,1532,61905 FONT CAN TOMÀS DE PLAÇA 31.906,04 3.863,13

04,333,63200 2ª FASE REFORMA EDIFICI CA L'ANGLADA 138.320,07 11.660,40

10,1530,62300 ADQUISICIÓ MAQUINARIA SERVEIS 25.000,00 32.000,00

12,323,22105 PRODUCTES ALIMENTACIÓ 12.000,00 5.000,00

13,342,21200 REP.MANTEN.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, EQUIPAMENTS ESPORTIUS 15.000,00 5.500,00

10,1530,21000 REP.MANTEN.I CONSERVACIÓ D'INFRAESTRUCURES  90.000,00 25.000,00

TRANSFERÈNCIES POSITIVES

14,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES 60.000,00 8.929,36

13,341,22609 ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES, ESPORTS 8.000,00 6.001,00

16,920,22604 JURÍDICS I CONTENCIOSOS 4.000,00 10.000,00

16,920,22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS, GENERAL 7.500,00 7.000,00

12,326,48011 SUBVENCIÓ AMPA PATULEIA 400,00 400,00

12,326,48012 SUBVENCIÓ AMPA EL ROSER 400,00 400,00

13,341,48013 SUBVENCIÓ ESCUDERIA OSONA 1.500,00 1.500,00

04,334,48015 SUBVENCIÓ TRADICAT 0,00 600,00

08,231,48005 SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ FAMILIAR VILATORTA 0,00 300,00

04,334,48004 SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS SENSE ÀNIM DE LUCRE 12.565,62 1.863,61

06,432,22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA, TURISME 10.000,00 4.842,75

12,323,21300 REPAR., MANTEN. I CONSERVACIÓ DE MÀQUINARIA, educació 1.000,00 727,35

 TOTAL  371.851,64

 FINANÇAMENT  

 TRANSFERÈNCIES NEGATIVES  crèdit inicial   modificació 

08,312,21200 REP.MANTEN. I CONSERV.EDIFICIS I CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS SOCIO‐ASSIST. 4.000,00 1.298,29

04,330,22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 141,48 141,48

04,330,22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA, CULTURA 17.500,00 634,13

04,330,22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 8.000,00 1.000,00

04,334,47904 BECA RECERCA JOSEP ROMEU 3.500,00 3.500,00

04,336,64000 EDICIÓ LLIBRE PARE MANUEL CAZADOR 7.000,00 400,00

04,336,68900 MONUMENT TERRISSARIER 40.864,08 3.000,00

04,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES, CULTURA 20.000,00 1.000,00

09,311,22706 TREBALLS TÈCNICS CONTROLS LEGIONEL.LA I DESRATITZACIÓ 10.000,00 5.000,00

13,342,20202 LLOGUER CASETES CAMP DE FUTBOL 6.000,00 300,00

16,922,64000 PROJECTE IDENTITAT CORPORATIVA 20.000,00 20.000,00

13,341,48003 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE 10.870,79 3.363,61

12,326,48006 SUBVENCIONS ENTITATS EDUCATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE 1.500,00 800,00

04,334,48004 SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS SENSE ÀNIM DE LUCRE 12.565,62 600,00

08,231,480,05 SUBVENCIONS ENTITATS ASSISTENCIALS SENSE ÀNIM DE LUCRE 600,00 300,00

15,163,62200 PORTA APARCAMENT 3.000,00 300,00

15,1530,21200 REP.MANTEN. I CONSERV.EDIFICIS I CONSTRUCCIONS,VILALLEONS 1.000,00 800,00

03,433,27706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS, promoció econòmica 2.000,00 2.000,00

05,338,22609 ACTIVITATS FESTVIVES JOVENTUT 4.000,00 2.000,00

08,231,48002 SUBVENCIONS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL 8.000,00 2.000,00

06,432,22102 SUBMINISTRAMENT GAS, TURISME 3.500,00 2.000,00

10,163,21400 REPAR., MANTEN, I CONSERVACIÓ MATERIAL TRANSPORT, brigada 5.000,00 2.000,00

08,231,22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA, equipaments assistèncials 14.000,00 532,05

11,1530,21000 REPARACIÓ I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES MEDI AMBIENT 3.000,00 2.000,00

DISMINUCIÓ INGRESSOS

76100 SUBVENCIÓ, VESTIDORS CAMP DE FUTBOL 320.099,32 ‐145.099,32

NOUS INGRESSOS

75000 PUOSC, SUBVENCIÓ 25.000,00

91104 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CAIXA DE CRÈDIT MAQUINÀRIA 14.040,88

91105 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CAIXA DE CRÈDIT INVERSIONS 0,00 160.959,12

MAJORS INGRESSOS

34200 PREU PÚBLIC LLAR D'INFANTS 116.000,00 11.000,00

31300 TAXA SERVEI PISCINES 36.000,00 1.219,80

87010 ROMANENT AFECTAT, PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL 249.761,60

TOTAL 371.851,64



 
 

 
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. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA “CONSTRUCCIÓ VESTIDORS 
ZONA ESPORTIVA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA”. 

 
L’alcalde exposa que en la sessió plenària del mes de maig de 2016, es va aprovar 
una primera versió del projecte dels vestidors de la zona esportiva, amb l’objectiu de 
demanar l’informe del Consell Català de l’Esport. A conseqüència d’aquesta consulta i 
dels consens que s’ha treballat amb les entitats esportives que en seran usuàries, es 
presenta un projecte que ha modificat alguns aspectes, amb l’objectiu de millorar-ne el 
resultat. 
 
El regidor Sant Garolera explica que el pressupost s’ha ajustat al màxim i que això no 
permetrà valorar baixes en el procés de licitació de l’obra, però que com a criteris 
d’adjudicació s’hi introdueixen millores que inicialment estaven previstes en el projecte 
i que han quedat fora precisament per rebaixar costos. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si s’han fet comprovacions per al desaigua de la 
pluja, perquè si els vestidors es troben en una cota més baixa no s’inundin, tenint en 
compte que el camp de futbol està asfaltat. El regidor Santi Garolera li respon que en 
principi per gravetat, l’aigua te sortida i que hauria d’evacuar bé, però que sempre cal 
tenir en compte que es  podria donar una situació d’intensitat de pluja excepcional. 
 
Vist el projecte tècnic “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de 
Vilatorta” redactat pels arquitectes Xavier Claparols Llach i Carles Claparols Llach, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 395.900,51 €, amb el corresponent 
estudi bàsic de seguretat i salut.  
 
Per unanimitat dels/ de les  deu regidors/es presents dels/de les onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària tècnic “Construcció dels 
vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta” redactat per l’arquitecte 
Xavier Claparols Llach, amb un pressupost d’execució per contracte de 395.900,51 €.  
€ (IVA inclòs).    
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública el projecte, mitjançant anuncis al BOPB, 
DOGC, tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament, perquè en el termini de trenta dies s’hi 
puguin presentar les al·legacions i reclamacions pertinents, tot indicant que en el 
supòsit de no presentar-se’n el projecte esdevindrà aprovat definitivament, sense 
necessitat de prendre cap altre acord. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
5. LICITACIÓ OBRA “CONSTRUCCIÓ VESTIDORS ZONA ESPORTIVA DE 

SANT JULIÀ DE VILATORTA”. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia i com a continuació del punt tractat abans i en el qual 
ja s’hi ha fet referència, es proposa la licitació de l’obra “Construcció vestidors zona 
esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, segons projecte redactat pels arquitectes Xavier i 
Carles Claparols. 
 
L’alcalde exposa que el plec s’ha redactat amb l’objectiu que els constructors del 
poble, que compleixin les condicions, també puguin concórrer a la convocatòria.  
 
Vist l’expedient de licitació preparat per a la contractació de l’obra de “Construcció 
vestidors zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”.  
 
Per unanimitat dels/ de les  deu regidors/es presents dels/de les onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars de la contractació de l’obra “Construcció vestidors zona 
esportiva de Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte  
mitjançant el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit ordinari, 
establint que el termini de presentació de sol•licituds de participació en la licitació serà 
de vint-i-sis dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant 
i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 320 
del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i a l’article 21 del RD 817/2009 
pel qual es desenvolupa parcialment la llei. Mesa que serà presidida pel senyor alcalde 
o regidor en qui delegui, i en formaran part quatre vocals  i la secretària. 
 
Quart.- Condicionar el present acord a l’aprovació definitiva del projecte d’obra i de 
l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària 3/2016 que atorgarà el crèdit 
necessari per a la contractació de l’obra. 
 
 

6. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT. 
 

El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret 
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes 
de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés 
Constituent. 
 
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum 
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 
amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de 
Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a 
terme la celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així 
mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment 
per l’impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del 



referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític 
amb el govern de l’Estat espanyol. 
 
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments 
necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i 
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació 
d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i 
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions. 
 
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les 
forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar 
políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum. 
 
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de 
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió 
d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, 
la potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre 
la proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el 
reglament de l’Assemblea Constituent. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents 
des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i 
espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de  Sant Julià 
de Vilatorta proposa d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta a la celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de 
Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta 
binària. 
 
Segon.- Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats 
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la 
societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte 
desenvolupament del debat ciutadà. 
 
Tercer.- Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc 
del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local 
pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels 
municipis a la futura República. 
 
Quart.-  Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
La moció s’aprova per unanimitat dels deu membres presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 

7. MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS. 

 
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que 
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del 
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a l’anul·lació de diverses 



lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un 
tribunal mancant de legitimitat. 
 
Una de les lleis recentment anul·lades parcialment és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva 
entre dones i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. 
Concretament, els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són els que fan 
referència al dret al treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les 
mesures per garantir l’aplicació de la llei. 
 
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de 
l’assetjament per raó de sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans 
d’igualtat a les empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la 
presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la 
perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació i a la prevenció de 
riscos laborals.  
 
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats 
Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i 
alguns dels articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que la 
norma "emfasitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat de 
representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans 
d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els 
mitjans públics". 
 
El preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència 
entre el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació ocupacional i 
la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els 
plans d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i 
les accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe 
garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere. 
 
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs 
d’inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i 
del 59 al 64 de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional declarat nuls i inconstitucionals els articles 33, 
l’article 36 apartats 1, 3 i 4, l’article 39 apartats 1, 2 i 3, l’article 40, article 41 apartats 2, 
3, i 4 i l’article 44.  
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI 
sobre la judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat “a fer tots  els 
passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els 
drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis 
recorregudes puguin ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte 
pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta proposa d’adopció dels següents acords: 
 



Primer.- Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les 
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis 
suspeses pel Tribunal Constitucional. 
 
Segon.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de l’anul·lació de 
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 
Tercer.- Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la llei 
17/2015 sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de 
dones i homes  destinar al personal al seu servei, així com d’un protocol per prevenir i 
abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 
Quart.- Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les 
mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit 
laboral, així com fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al 
Registre de Plans d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la 
representació dels treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
La moció s’aprova per unanimitat dels deu membres presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 

 
CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
1. PRECS I PREGUNTES. 
 

L’alcalde demana als regidors del Ple si volen plantejar alguna qüestió: 
 
El regidor Jaume Miravet demana quan es farà la recepció de la 2a fase de Ca 
l’Anglada. L’alcalde respon que el dia 14 d’abril s’hauria d’haver fet ja la recepció, però 
que com que es tracta d’una obra de rehabilitació durant l’execució han sortit 
imprevistos que han comportat reajustaments. Concretament explica que està prevista 
una reunió per fer la recepció i que s’haurà de fer condicionada a la intervenció 
pendent de la companyia elèctrica. El regidor Santi Garolera explica que l’execució de 
l’obra ha suposat un desgast durant l’execució, amb situacions que han requerit un 
esforç important per part dels tècnics director de l’obra. 
 
L’Alcalde convoca a tots els presents perquè el proper 3 de novembre l’Ajuntament vol 
fer un reconeixement al treballador que s’ha jubilat, senyor Jaume Sala.  
 
En l’apartat d’activitat s’anuncia que el proper diumenge a la tarda es celebra la 
castanyada, i el senyor Jaume Miravet afegeix que la setmana següent l’Agrupació 
sardanista en fa una altra. 
 
L’alcalde explica que es va fer a l’Ajuntament una jornada relativa a l’Administració 
electrònica en la qual es va presentar el mètode de treball e-Set i l’eina informàtica de 
l‘empresa Audifilm per poder fer la implantació de l’administració electrònica a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Creu que va ser una jornada molt profitosa en 
la que varen participar a més de Sant Julià de Vilatorta, els Ajuntaments de 
Folgueroles, Calldetenes, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer i  Les 
Masies de Roda;  la implantació suposarà un esforç important però per un bon 
objectiu.  



 
El regidor Jaume Miravet, referent al contenciós de la Font d’en Titus, creu que 
l’Ajuntament de Calldetenes posa molt èmfasi en la despesa assumida del 
subministrament elèctric. L’Alcalde considera que s’han de validar les factures que 
l’Ajuntament de Calldetenes aporti, amb actitud constructiva i de negociació. 
 
Finalment l’alcalde explica que els propietaris de les finques afectades per la 
canalització de gas a través del camí de la Mata ja han validat els respectius convenis. 
L’obra s’executarà durant el mes de novembre.   
	
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona 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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