
	
	

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 7/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 28 de desembre de 2016 
Horari: de les 7 de la tarda a 2/4 d’10  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 
- Divina Costa Muntadas, regidora. 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Jaume Miravet Peris, regidor 
- Joan Soler Riera, regidor 
 
- Rosa Martínez Costa, secretària 
 
ABSENTS 
 
- Lluís Solanas Roca, regidor, 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 6/2016 
 

Propostes d’acord 
 

1. Pla d’actuació municipal a Sant Julià de Vilatorta. 
2. Modificació pressupostària 4/2016. 
3. Aprovació Pla econòmic financer 2016-2017. 
4. Aprovació inicial pressupost exercici 2017, bases d’execució i plantilla de 

personal.  
5. Aprovació inicial Relació llocs de treball Ajuntament. 
6. Oferta pública d’ocupació exercici 2017. 
7. Resolució al·legacions a la licitació de l’obra de “Construcció dels vestidors de la 

zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, presentades per la Cambra Oficial de 
Contractistes de Catalunya. 



	
	

8. Adjudicació contracte d’obra “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta”. 

9. Elecció Jutge/essa de Pau, titular i substitut/a. 
10. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament, per al 

finançament de la gestió i la prestació del servei dels sistemes de sanejament del 
nucli de Vilalleons. 

11. Adhesió al contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci 
català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa energia, SAU. 

12. Sol·licitud de pròrroga de la suspensió del recurs contenciós-administratiu 
204/2011. 

13. Xifra de padró d’habitants a 1-1-2016. 
 

Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de 
pagament del 3r trimestre 2016. 

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 
ordinària de data 27 d’octubre 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: fer constar en l’apartat de precs i preguntes, en referència a la 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, l’assistència dels Ajuntaments de 
Folgueroles, Calldetenes, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer i  Les 
Masies de Roda, a més del de Sant Julià de Vilatorta. 

 
 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
1. PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL A SANT JULIÀ DE VILATORTA. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde sotmet al Ple de la Corporació el Pla d’actuació 
municipal a Sant Julià de Vilatorta i a Vilalleons 2015-2019. 
 
El Pla d’Actuació Municipal s’estructura en dos grans blocs: 
- Inversions: comprèn actuacions d’un volum econòmic gran, per les que cal la redacció 

d’un projecte o un programa funcional. 



	
	

- Ordinari: comprèn actuacions de millora respecte el funcionament normal de les 
regidories de l’Ajuntament, amb les principals línies de treball. 

 
 
A grans trets es tracta d'un document que planteja els principals objectius i accions a dur 
a terme fins l'any 2019. Són actuacions -algunes de les quals ja s'han portat a terme- que 
s'engloben en dotze àrees:  
- Via pública i mobilitat 
- Urbanisme 
- Serveis socials, gent gran i habitatge 
- Educació i voluntariat 
- Esports i esdeveniments 
- Cultura 
- Turisme 
- Medi Ambient 
- Noves tecnologies, nous serveis 
- Governació, participació i transparència 
- Joventut, salut, consum i igualtat 
- Vilalleons 
 
L’alcalde descriu el PAM com a ambiciós, com a pla de treball que guia cadascuna de les 
regidories, però que no es presenta com una eina interna sinó amb caràcter participatiu, 
insisteix en la necessària implicació de les forces polítiques de Sant Julià, de les seves 
entitats i teixit associatiu, així com dels veïns i veïnes del poble. Per aquest motiu planteja 
el document com una proposta inicial que s’ha de sotmetre a un procés participatiu abans 
de la seva aprovació definitiva, donant també compliment a la Llei de transparència. 
 
Acabada la proposta, es sotmet a votació, acordant-se per unanimitat dels deu regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal a Sant Julià de Vilatorta i a 
Vilalleons 2015-2019. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública el Pla d’Actuació Municipal a Sant Julià de Vilatorta 
i a Vilalleons 2015-2019, mitjançant anuncis a la pàgina web municipal, al tauler d’edictes 
i al Butlletí Oficial de la Província, perquè s’hi puguin presentar suggeriments i 
al·legacions.” 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2016. 
 

El regidor d’hisenda explica el contingut de la modificació pressupostària 4/2016, que 
respon a crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que es financen amb transferències 
de crèdit d’aplicacions pressupostàries que tenen un excedent i també de nous ingressos, 
provinents de transferències corrents d’altres administracions. 
 



	
	

Vista la proposta de modificació pressupostària  4/2016, 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 4/2016, en els 
següents termes: 
 

 
 

 DESPESA   crèdit inicial   modificació    crèdit definitiu 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

13,342,20300 ACB, BÀSQUET 1.379,40

06,432,62500 EQUIPAMENT CA L'ANGLADA 18.646,36

TRANSFERÈNCIA POSITIVES

05,326,13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL, JOVENTUT 20.510,47 53,83 20.564,30

05,342,14000 ALTRE PERSONAL 11.200,00 1.695,04 12.895,04

05,326,16000 SEGURETAT SOCIAL, JOVENTUT 7.222,28 3.325,28 10.547,56

06,432,13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL, TURISME 30.179,11 2.304,59 32.483,70

06,432,16000 SEGURETAT SOCIAL, TURISME 9.959,11 784,40 10.743,51

09,231,22106 TERMOMETRES INFRARROJOS 1.800,00 1.800,00

16,920,22500 TAXA REGULARITZACIÓ CADASTRAL 540,00 540,00

01,151,22706 ESTUDIS I  TREBALLS TÈCNICS 18.770,60 3.575,55 22.346,15

12,326,46201 CANTEM JUNTS 2.323,43 2.323,43

08,231,63500 MOBILIARI  CENTRE DE DIA 1.000,00 1.000,00

12,920,22000 ORDINARI  NO INVENTARIABLE, EDUCACIÓ 1.500,00 658,24 2.158,24

 TOTAL  38.086,12

 FINANÇAMENT  

 TRANSFERÈNCIES NEGATIVES  crèdit inicial   modificació   crèdit definitiu 

12,323,22102 SUBMINISTRAMENT GAS, EQUIPAMENTS EDUCATIUS 20.000,00 2.323,43 17.676,57

08,231,22300 TARJETA DE TRANSPORT 5.400,00 1.000,00 4.400,00

07,327,22609 ACTIVITAT FESTIVA VOLUNTARIAT 1.000,00 500,00 500,00

07,327,22400 PRIMES ASSEGURANCES VOLUNTARIAT 500,00 158,24 341,76

16,920,16000 SEGURETAT SOCIAL, ADMINISTRACIÓ 50.681,97 4.163,14 46.518,83

12,323,16000 SEGURETAT SOCIAL, LLAR D'INFANTS I  ESCOLES 64.804,16 4.000,00 60.804,16

16,920,22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 3.000,00 540,00 2.460,00

13,342,22717 MANTENIMENT CALDERA BIOMASSA 28.550,00 1.379,40 27.170,60

05,326,62500 EQUIPAMENT PUNT JOVE 10.000,00 8.646,36 1.353,64

04,333,62301 EQUIPAMENT CENTRE D'INTERPRETACIÓ I  MUSEÏTZACIÓ  10.000,00 10.000,00 0,00

MAJORS INGRESSOS

45081 SUBVENCIÓ PUOSC 25.000,00 3.517,95 28.517,95

46100 SUBENCIONS OPERACIONS CORRENTS DIPUTACIÓ 60.000,00 1.857,60 61.857,60

TOTAL 38.086,12



	
	

 
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. 
 
 
 
 

3. APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017. 
 
L’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, estableix que els ens locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o no compleixin la regla de la 
despesa, resten obligades a formular un Pla econòmic financer corrector durant l’any en 
curs i el següent. 
 
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de 
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan 
competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la 
corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la 
posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu coneixement.  
 
Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les Lleis per als 
Pressupostos de l’entitat. 
 
En l’informe emès per secretaria-intervenció de data 29 de març de 2016 relatiu a la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2015, es posa de manifest que si bé s’assoleix 
l’objectiu de capacitat de finançament i de deute públic, no es compleix la Regla de la 
despesa, ja que supera el límit establert amb la taxa de referència. 
 
Sol·licitada per part de l’Ajuntament l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona en 
matèria pressupostària i comptable per a elaborar un Pla de viabilitat econòmica, va ser 
autoritzada per Decret del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació. 
 
Vist el Pla econòmic financer dels exercicis 2016-2017 de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta redactat per la Diputació de Barcelona, es va considerar oportú ajustar les dades 
que s’hi preveuen a decisions referents a inversions que afecten aquest darrer trimestre 
de l’exercici, i així consta en l’acta de la sessió plenària de data 26 de setembre de 2016. 
 
Vist el Pla econòmic financer dels exercicis 2016-2017 de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, redactat amb els ajustaments corresponents, 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 



	
	

Primer: Aprovar, en els termes de l’article 23.4 de la Llei Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, el Pla econòmic financer que preveu estabilitat 
durant l’any en curs, en el qual s’ha constatat l’incompliment de la regla de la despesa, i 
l’any 2017. 
 
Segon: Trametre còpia del Pla econòmic financer al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, i publicar-
lo a efectes informatius al BOPB. 
 
Tercer: Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència, a través del 
portal de transparència del web de l’Ajuntament. 
 
 
 
 

4. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2017, 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 2017. 
 
El regidor presenta l’estat d’ingressos del pressupost per a l’any 2017 calculat pel que fa 
al càlcul de recursos ordinaris tenint en compte l’avanç de la liquidació de l’exercici 2016, 
i tenint en compte pel que fa al capítol 1 d’impostos directes l’increment de la recaptació 
prevista de l’impost sobre béns immobles a conseqüència del procediment de 
regularització cadastral efectuat aquest any amb efectes 2017. Del capítol 3 d’ingressos 
en concepte de taxes i preus públics, el regidor destaca la previsió d’aplicar contribucions 
especials per al finançament de l’obra del camí del Mesquí. El capítol 4 de transferències 
corrents, entre d’altres, recull la subvenció ja notificada de l’Agència de Residus de 
Catalunya d'acord amb les bases de la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, relativa 
al finançament parcial de les despeses de la campanya informativa del canvi de sistema 
de recollida. El capítol 5è d’ingressos patrimonials inclou l’import del cànon del nou 
concessionari del servei de bar restaurant del pavelló i del bar de les piscines municipals. 
Finalment a transferències de capital es preveu la subvenció de la Diputació de Barcelona 
del Programa complementari de suport a la inversió local. 
 
Pel que fa a l’estat de despeses, el regidor fa una explicació per capítols en el sentit 
següent: 
  
Capítol 1: Despeses de personal:  Pendents d’aprovació els pressupostos generals de 
l’Estat per a l’exercici 2017, l’increment retributiu del personal previst en el pressupost és 
zero, reconeixent-se els triennis als funcionaris que el meriten aquest any. Es manté en 
termes d’homogeneïtat l’import total del capítol 1 de l’exercici 2016. 
Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis: Aquest extens capítol recull la despesa 
derivada de contractes de serveis i de subministraments per a la prestació dels serveis 
que l’Ajuntament està gestionant, el regidor destaca en aquest pressupost la consignació 
de crèdit pressupostari per fer front al cost d’implementació de l’Administració electrònica 
a l’Ajuntament, en compliment de la normativa vigent. 



	
	

Capítol 3 i capítol 9: Despeses financeres i passius financers: En el capítol 3 ja no hi ha 
cap import en concepte de pagament d’interessos de préstecs concertats, atès que els 
crèdits vigents amb la Diputació de Barcelona no meriten interessos. 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 del 
préstec sense interès amb Caixa de crèdit de la Diputació de Barcelona corresponent a la 
inversió de la segona fase de la restauració de Ca l’Anglada. 
Capítol 4: Transferències corrents: el capítol 4 preveu un import per a subvencionar 
potencials operadors que pretenguin implementar el servei de fibra òptica en el municipi. 
S’hi preveuen també 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 5: Fons de contingència. Capítol nou que es crea amb l’objectiu de donar 
compliment a les mesures previstes en el Pla econòmic financer aprovat en aquest Ple. 
Capítol 6: Inversions reals: El pressupost de 2017 preveu l’execució de diverses 
inversions, de les quals el regidor d’hisenda en fa una breu introducció i els regidors 
competents per raó de la matèria en fan una explicació més detallada.  
El regidor d’esports, Marc Vilarrasa defensa la instal·lació d’unes grades al pavelló per 
ampliar la capacitat d’aforament de la instal·lació per als actes i esdeveniments que s’hi 
fan, amb els límits i les mesures previstes en el Pla d’autoprotecció.  
L’alcalde explica la problemàtica existent de l’aigua de reg per a les hortes que es podrà 
solucionar amb la inversió de la canalització de l’aigua del pou de la Quintana no apte per 
al consum domèstic però apte per al reg, afegeix que per executar aquesta inversió 
caldrà fer prèviament un petit projecte tècnic ressaltant que hi ha poca distància entre el 
pou i les hortes.    
Pel que fa a la pavimentació del Mesquí, el regidor Jaume Miravet demana com es farà la 
distribució del finançament entre els camins del Mesquí i d’Altarriba considerant que es 
presenta en una única inversió, considerant que el primer pràcticament és exclusiu dels 
veïns i que en canvi pel camí d’Altarriba hi transiten molts vehicles, el regidor d’hisenda 
respon que les contribucions especials només s’aplicaran al camí del Mesquí, però que la 
distribució del finançament està pendent, tot i que s’han fet uns càlculs previs que estaran 
en funció d’una subvenció que s’ha demanat a la Diputació de Barcelona, en el Programa 
complementari de millora de camins municipals.  
El regidor d’urbanisme, Santi Garolera, explica la urbanització dels àmbits inclosos en el 
Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- i també la participació de l’Ajuntament en la 
segona fase d’urbanització del pla parcial de Campsalarga.  
Finalment el regidor de cultura, Lluís Vilalta, exposa l’edició del llibre sobre el “Fenomen 
de l’estiueig a Sant Julià de Vilatorta” resultat del treball de la Montse Piqué que va 
obtenir la Beca recerca atorgada per l’Ajuntament l’any 2014-2015. 
 
L’alcalde agraeix les explicacions del regidor d’hisenda.  
 
Finalment, es sotmet a votació la següent proposta: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el següent pressupost general de l’Ajuntament per a l'exercici 
de 2017: 
 



	
	

 
Capítol  Euros 

1 Impostos directes 1.325.000,00 

2 Impostos indirectes 70.000,00 

3 Taxes i altres ingressos 929.465,00 

4 Transferències corrents 845.571,95 

5 Ingressos patrimonials 38.270,,00 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 

7 Transferències de capital 26.195,37 

9 Passius financers 0,00 

Total ingressos 3.234.502,32 

 

Despeses 

Capítol  Euros 

1 Despeses de personal 850.501,45 

2 Despeses en bens corrents i serveis 1.787.197,36 

3 Despeses financeres 1.000,00 

4 Transferències corrents 185.956,10 

5 Fons de contingència d’execució pressupostària  155.216,38 

6 Inversions reals 152.962,50 

7 Transferències de capital 0 

9 Passius financers 101.670,53 

Total despeses 3.234.502,32 

 
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. 
 



	
	

 
5. APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT. 

 
Prèviament a la negociació del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament, es 
varen iniciar els treballs d’elaboració dels llocs de treball que han de permetre l’ordenació 
del personal d’acord amb les necessitats dels serveis municipals, i en aquest sentit es va 
fer constar el compromís en l’Acta de la Mesa de negociació del personal laboral de data 
25 de febrer de 2016.  
 
Amb el suport del Servei d’assistència a l’organització municipal de la Gerència de 
Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, s’ha realitzat una 
diagnosi de la situació actual dels recursos humans de l’Ajuntament amb unes propostes 
de millora per tal d’elaborar un dels instruments més importants de gestió de llocs de 
treball: la relació de llocs de treball, amb el que actualment no compta la Corporació. 
 
La relació de llocs de treball és un instrument de la potestat d’autoorganització de les 
entitats locals i és la llista ordenada de tots els llocs de treball de funcionaris, i personal 
laboral existents a l’organització, que inclou la denominació i característiques essencials 
dels llocs de treball, els requisits per ocupar el lloc de treball, la forma de provisió dels 
llocs de treball, amb la informació retributiva vinculada a cada lloc de treball. 
 
Vist el que disposen els articles 72 i 74 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat 
pública, referent a la relació de llocs de treball. 
 
Vista la relació de llocs de treball que s’adequa a la planificació actual dels recursos 
humans de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, i de les seves funcions i 
característiques. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment el document de la Relació de llocs de treball a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, que inclou la identificació del lloc, amb número, denominació, 
responsabilitats i unitat d’adscripció, així com la classificació, el grup, el número de 
places, i la informació retributiva, horari i jornada. 
 
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, 
mitjançant anuncis al BOPB, al tauler d’edictes i al web de l’Ajuntament. 
 
Tercer: Convocar els representants sindicals dels treballadors, funcionaris i laborals, per a 
informar-los del contingut de la Relació de llocs de treball, abans de l’aprovació definitiva, 
perquè hi puguin presentar les al·legacions oportunes. 
 
 
 
 
 
 



	
	

6. OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ EXERCICI 2017. 
 
Vist l’article 70 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que disposa que les 
necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que no es puguin cobrir 
amb els efectius de personal existents seran objecte d’oferta pública d’ocupació. 
 
Ates l’aprovació inicial del pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2017 així com la 
plantilla de personal de l’Ajuntament. 
 
Vist el que disposa la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2016, 
actualment prorrogats, en quant a les limitacions en les despeses de personal; 
concretament l’article 20 pel que fa a la taxa de reposició d’efectius i sobre la contractació 
de personal temporal per a cobrir necessitats urgents i inajornables per al funcionament 
dels serveis públics essencials. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2017, que inclou totes les 
places vacants i amb dotació pressupostària, d’acord amb el que preveu l’article 57 de 
Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’oferta pública d’ocupació del personal d’aquest Ajuntament per a l’any 
2017, que comprèn la relació de places vacants dotades pressupostàriament, condicionat 
a l’aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla, d’acord amb el següent detall: 
 

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA  GRUP NIVELL TITULACIÓ  PLACES SISTEMA DE PROVISIÓ PROCÉS

MESTRE ESP.EDUCACIÓ 
INFANTIL 

A2 
GRAU/DIPLOMAT  3 

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

TÈCNIC ESP.EDUCACIÓ INFANTIIL C1 
GRAU SUPERIOR/FP II  4 

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

TÈCNIC AUXILIAR DE JOVENTUT C1 
GRAU SUPERIOR/FP II  1 

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2  GRADUAT ESCOLAR 1 CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

AUXILIAR DE COMUNICACIÓ C2  GRADUAT ESCOLAR 2 CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

OFICIAL 1a  AP  CERTIFICAT D'ESTUDIS 1  CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

CONSERGE EQUIP.EDUCATIUS 
AP 

CERTIFICAT 
D'ESTUDIS 

1 CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

CONSERGE EQUIP.ESPORTIUS 
AP 

CERTIFICAT 
D'ESTUDIS 

1 CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

OPERARI MANTENIMENT(piscina) AP 
CERTIFICAT D'ESTUDIS 1 

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

OPERARI MANTENIMENT I 
SERVEIS 

AP 
CERTIFICAT D'ESTUDIS 5 

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

MONITORS ACTIVITATS AP  CERTIFICAT D'ESTUDIS 5  CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

 



	
	

Segon: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis municipal i al web d 
l’Ajuntament. 
 
Tercer: Trametre còpia d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de 
Catalunya i a l’Administració General de l’Estat. 
 
L’alcalde explica que aquest tràmit és previ a les convocatòries immediates del personal 
del Servei de manteniment de l’Ajuntament, que ha sofert baixes de personal, i s’han de 
cobrir urgentment per tractar-se d’un servei essencial. 
 

 
 

7. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS A LA LICITACIÓ DE L’OBRA DE 
“CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA”, PRESENTADES PER LA CAMBRA 
OFICIAL DE CONTRACTISTES DE CATALUNYA. 

 
Vist l’escrit de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, relatiu a la 
impugnació d’alguns dels criteris de valoració establerts en el plec de clàusules 
administratives particulars de la contractació de l’obra “Construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta” aprovats per l’Ajuntament, per vulneració de 
l’article 150 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
La impugnació es fonamenta en el fet que els criteris de valoració 01.02; 01.03 i 01.04 
recullen aspectes que no tenen relació directa amb l’objecte del contracte, tal i com 
exigeix l’esmentat precepte normatiu. 
 
Considerant que en la definició de l’objecte del contracte, determinat a la clàusula 1.1 del 
plec, s’especifica que el codi CPV és el 452122008, que es correspon a treballs de 
construcció d’instal·lacions esportives.  
 
L’elecció d’aquest codi CPV és intencionat amb l’objectiu d’encabir la perspectiva de tota 
la zona esportiva on estan emplaçats els nous vestidors que s’integraran en l’àmbit, 
també a través de les millores que es descriuen en el plec. 
 
Determinar aquest codi CPV s’ha fet en detriment d’altres codis més específics de 
construcció d’edificis com pot ser el 452120006 que es descriu com a treballs de 
construcció d’edificis relacionats amb l’esport, o el 452122307 que es correspon amb la 
instal·lació de vestidors. 
 
Entenent per tant que les millores previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars estan directament relacionades amb treballs de construcció d’instal·lacions 
esportives, objecte del contracte. 
 
Atès que la sol·licitud de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2016 
adreçada a la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya perquè desistís de la  
sol·licitud de suspensió de la convocatòria de la licitació de l’obra “Construcció dels 



	
	

vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta” no ha obtingut resposta per part 
de la Cambra. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes 
d’Obres de Catalunya, al procediment de licitació del contracte d’obres  “Construcció dels 
vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, mantenint la convocatòria de la 
licitació amb els plecs de clàusules administratives particulars aprovats a l’efecte. 
 
Segon.- Fer constar davant la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya que  
les consideracions efectuades en el seu escrit d’al·legacions son una aportació positiva a 
tenir en compte en futures licitacions de contractes, amb l’objectiu d’afavorir les relacions 
contractuals entre l’Administració i els contractistes en els procediments de licitació. 
 
 

8. ADJUDICACIÓ CONTRACTE D’OBRA “CONSTRUCCIÓ DELS 
VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA”. 

 
 
En aquest punt de l’ordre de dia el regidor d’urbanisme i serveis, Santi Garolera, explica 
el procediment de licitació, en el qual l’Ajuntament va tenir especial cura de fer-ne difusió 
entre les empreses constructores del municipi, sense obtenir resposta per part seva, tot i 
tractar-se d’una obra de poca complexitat. Descriu l’evolució del projecte que ha obtingut 
l’informe favorable del Consell Català de l’Esport per tal que pugui ser objecte de 
subvencions, i de la modificació del pressupost que ha suposat excloure’n partides per 
fer-les servir com a criteris d’adjudicació en concepte de millores en el contracte. El 
regidor explica que l’Ajuntament designarà un director d’execució d’obra i un director 
d’obra, tècnic municipal i redactor del projecte, respectivament, que han de garantir la 
correcte execució de la mateixa. En aquest sentit, la reunió que es va convocar amb 
responsables de l’empresa proposada per a l’adjudicació, va tenir per objecte tenir un 
canvi d’impressions sobre el control rigorós que s’exercirà des de l’Ajuntament, com a 
promotor de l’obra.   
Vist l’expedient de contractació de l’obra de “Construcció dels vestidors de la zona 
esportiva de Sant Julià de Vilatorta” mitjançant procediment obert amb més d’un criteri 
d’adjudicació. 

 
Vista la proposta de la mesa de contractació a favor de l’empresa Axis Patrimoni, SL, 
d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals. 
 
Havent estat atès el requeriment de documentació i garantia definitiva per part de 
l’empresa proposada per la Mesa d’adjudicació, 

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

 



	
	

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obra de “Construcció dels 
vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta” a l’empresa Axis Patrimoni pel 
preu de 327.190,50 €  més  68.710,01 € en concepte d’IVA. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.342.622.02 del pressupost de despeses de l’exercici 2016. 
 
Tercer.- Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte i emplaçar-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 participat en el 
procediment de licitació. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte 
d’obra i en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 

 
 

9. ELECCIÓ JUTGE/ESSA DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT/A. 
 
Acabat el termini de quatre anys pel qual varen ser nomenats els actuals jutges de pau, 
l’alcalde explica que a la convocatòria per a l’elecció del/de la jutge/ssa de pau titular i 
substitut/a, hi han concorregut sis candidats/es. Per tal de valorar la idoneïtat d’entre els 
candidats es va considerar oportú crear una comissió, integrada per tres regidors amb 
representants dels dos grups municipals, que es reunirà amb cadascun/a d’ells/elles i 
tractar la disponibilitat per a la realització d’aquesta tasca voluntària, la vocació se servei 
públic, la formació i altres factors sempre sota els principis d’igualtat i capacitat que 
informa l’accés a la funció pública. 
 
La proposta que es presenta al Ple consisteix en traspassar el càrrec de jutge/ssa titular a 
una altra persona i mantenir l’experiència de l’actual jutgessa de pau proposant-la com a 
substituta, amb aquesta fórmula s’aconsegueix un relleu en el càrrec i s’assegura la 
continuïtat en la bona feina realitzada per l’actual jutgessa, tenint en compte que ha estat 
vuit anys desenvolupant aquestes funcions i valorant positivament que hi ha hagut 
diverses sol·licituds en aquesta convocatòria. 
 
El regidor Joan Soler demana si se li ha plantejat aquesta proposta a l’actual jutgessa, 
l’alcalde li respon que s’hi ha reunit i que li ha exposat aquesta desconnexió progressiva i 
que la reunió ha estat distesa, entenent el relleu, que no relegació. 
 
El Reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de Juny, disposa que els Jutges de Pau i 
els seus substituts seran nomenats per un període de 4 anys per la Sala de Govern del 



	
	

Tribunal Superior de Justícia i que el nomenament recaurà sobre les persones elegides 
pels respectius Ajuntaments. 
 
Atès que el termini d’aquest període fineix aquest any, per la qual cosa s’ha fet pública la 
convocatòria corresponent amb la inserció d’un edicte en el BOPB de data 31 d’octubre 
de 2016, en el tauler d’anuncis municipal i tramès al Deganat dels Jutjats de Vic. 
 
Vistos els currículums presentats per sis candidats que han concorregut a la 
convocatòria, llurs activitats no han de representar cap incompatibilitat amb el càrrec de 
Jutge de Pau, a excepció d’un dels candidats, al qual ja li ha estat comunicada la 
incompatibilitat. 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, i per tant amb el quòrum exigit en l’article 6 del reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels Jutges de Pau, s’acorda: 
 
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 
nomenament com a jutge/essa de pau titular, la senyora Cèlia Gumí Ayats, amb DNI 
33.936.622 F. 
 
Segon.- Proposar a la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 
nomenament com a jutge/essa de pau substituta, la senyora Purificació Pérez Faro, amb 
DNI 37.669.685 D. 
 
Tercer.- Trametre aquest acord juntament amb l’expedient de tramitació al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per tal que procedeixi al nomenament del Jutge de Pau 
i el substitut de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Finalment l’alcalde te paraules d’agraïment per a la senyora Purificació Pérez Faro, per la 
seva tasca, per la implicació en el càrrec, i en el col·lectiu de jutges de pau, i en el seu 
afany per formar-se i aprendre les funcions que ha desenvolupat durant aquests anys. 
 
També agraeix a la població l’interès en aquesta convocatòria considerant que es tracta 
d’assumir una responsabilitat i unes funcions voluntàriament, renunciant a temps personal 
per dedicar-lo al poble. 
 
 

10. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA I L’AJUNTAMENT, PER AL FINANÇAMENT DE LA GESTIÓ I 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DEL 
NUCLI DE VILALLEONS. 

 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és l’administració competent en matèria de 
sanejament del municipi i titular de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del 
nucli de Vilalleons, construïda l’any 2002, data des de la qual l’Ajuntament n’ha fet el 
manteniment. 
 



	
	

Per acord de Ple de data 15 de setembre de 1992, aquest Ajuntament va delegar la 
gestió i control dels abocaments d’aigües residuals al Consell Comarcal d’Osona, el qual 
va acceptar la delegació en data 15 d’octubre de 1993. 
 
 
 
Prèvies les gestions necessàries perquè l’Agència Catalana de l’Aigua assumís el cost de 
la gestió de l’EDAR de Vilalleons, en data 1 de setembre de 2016 s’ha signat el conveni 
entre l’Agencia Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal d’Osona,  pel finançament de la 
gestió i prestació eficient del servei del sistema de sanejament del nucli de Vilalleons al 
terme municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el text del conveni per a l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal d’Osona i per a la determinació de les condicions en què es duu a 
terme la cessió per part de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al Consell Comarcal 
d’Osona de les instal·lacions que composen el sistema de sanejament de l’EDAR de 
Vilalleons així com l’encàrrec de la seva gestió i explotació, i la correlativa atribució dels 
recursos necessaris per tal de garantir la prestació eficient del servei de les esmentades 
instal·lacions de sanejament en alta d’aquest municipi. Aquesta prestació del servei 
abasta la gestió de l’EDAR de Vilalleons, incloent l’explotació, el manteniment, les 
reposicions i millores i la intervenció administrativa dels abocaments al sistema.  
 
L’alcalde explica que ha estat una tramitació llarga perquè l’Agència catalana de l’aigua 
ha volgut moltes dades relatives al funcionament de la depuradora i que finalment amb el 
suport del Consell Comarcal s’ha aconseguit que amb efectes 1 d’octubre d’aquest any la 
gestió de l’EDAR de Vilalleons s’integri en el sistema de sanejament de la comarca. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per al finançament de la gestió i prestació del 
servei dels sistemes de sanejament del nucli de Vilalleons. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per a la formalització d’aquest conveni. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 

 
 

11. ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A 
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A 
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU. 

 
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 



	
	

data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a 
tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny 
de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) 
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS 
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG 
SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR 
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord 
amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
 
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte 
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contractant 
de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la 
seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. 
D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant 
subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de 
tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels 
articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva 
referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants 
aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una 
de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de 
subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses 
seleccionades en l’Acord marc.  
 
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 
Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 
El Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a 
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al 
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.  
 



	
	

L’Article 52 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament, aprova per unanimitat dels deu regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, el següent acord:  
 
Primer.- Que el municipi de Sant Julià de Vilatorta s’adhereix al contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de 
gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions 
econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia:  
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 
€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 
€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 



	
	

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -
empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica-,   per import de 168.700 € que s'imputarà, dins del pressupost municipal 
de  l'any 2017, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 04.330.221.00, 06.432.221.00, 
08.231.221.00, 09.231.221.00, 10.163.221.00, 10.165.221.00, 12.323.221.00, 
13.342.221.00, 15.165.221.00 i 16.920.221.00. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 



	
	

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona) i al Consell Comarcal d’Osona (Agència Local de 
l’Energia d’Osona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
 
 

12. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DEL RECURS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 204/2011. 

 
La Secció tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha declarat caducat el recurs 204/2011, interposat pel senyor Lluís 
Bosch Gibert contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central 
d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, recurs en el qual 
l’Ajuntament va acordar comparèixer com a part codemandada per acord de Ple de data 
3 d’agost de 2011. 
 
Atès que durant el termini de suspensió del recurs, sol·licitat per totes les parts, s’ha 
produït desistiment parcial de la demanda pel que fa la qualificació de les parcel·les J2, 
restant pendent el litigi pel que fa a la zona G i G1, aspecte que encara no ha estat tractat 
amb la Comissió d’urbanisme de la Catalunya Central. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, es pren el següent acord: 
 
Primer: Demanar a la Secció tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya la pròrroga de la suspensió del recurs contenciós-
administratiu 204/2011 interposat pel senyor Lluís Bosch Gibert contra l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 
 
Segon: Comunicar aquest acord al Servei d’assistència jurídica local de la Direcció de 
serveis jurídics de la Secretaria general de la Diputació de Barcelona, que du a terme la 
defensa judicial de l’Ajuntament en el recurs 204/2011. 

 
 

13. XIFRA DE PADRÓ D’HABITANTS A 1-1-2016. 
 
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. 
 
Comunicada a l’Ajuntament per part de l’institut nacional d’estadística la xifra oficial de 
població resultant de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2016 



	
	

 
Per unanimitat dels deu 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 
2016 amb la xifra de 3.113 habitants. 
 
 

 
C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

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

PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2n TRIMESTRE 2016. 
 

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 30.09.2016, 
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 30/09/2016 hi ha un import de 5.139,92 € corresponents 
a 3 factures  una de les  quals han transcorregut més de tres mesos i les altres dues mes 
de dos mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’han tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació 
 
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): -14,51 
Import de pagament realitzats: 421.859,51 € 
Ràtio d'operacions pendents (dies): -16,55 
Import de pagaments pendents: 124.207,51 € 
PMP (dies) : -14,97 
 
 

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: 
 
 
20/09/2016 Convocatòria Ple ordinari 5/2016 

26/09/2016 Concessió canvi titularitat nínxol 532 a Antoni Bosch Castells 

26/09/2016 Concessió canvi titularitat nínxol 217 a Mercè Coll Erra 

26/09/2016 Concessió drets funeraris nínxol 551 a Anna Ginebra Vila 



	
	

26/09/2016 Concessió drets funeraris nínxol 552 a Elisabet Bosch Balasch 

29/09/2016 Empadronament de dues persones 

30/09/2016 Sol·licitud renovació conveni amb Consell Comarcal per recollida i acollida animals de companyia 

30/09/2016 Convocatòria JGL 18/2016 

30/09/2016 Contracte de serveis arquitecte 

01/10/2016 Acord incoació 16/23S 16043201 

01/10/2016 Acord incoació 16/24S 16044243 

01/10/2016 Acord incoació 16/25S 16045488 

04/10/2016 Empadronament d'una persona 

04/10/2016 Empadronament d'una persona 

05/10/2016 Liquidacions del pavelló 

11/10/2016 Convocatòria JGL 19/2016 

13/10/2016 Autorització d'aparcament caminons d'atrezzo a l'empresa Nostromo Pictures, sl 

17/10/2016 Empadronament de dues persones 

18/10/2016 Acord incoació 16/26S 16046725 

18/10/2016 Acord incoació 16/27S 16047854 

19/10/2016 Contractació monitora Espai Jove del PIJ 

21/10/2016 Convocatòria Ple extraordinari 6/2016 

24/10/2016 Acord incoació 16/28S 16049037 

26/10/2016 Empadronament d'una persona 

28/10/2016 Autorització per desenvolupament 11a Volta a Osona clàssic 2016 

28/10/2016 Autorització de pas XXXVII Marxa Rupit taradell 

29/10/2016 Acord incoació 16/29S 16050145 

31/10/2016 Empadronament de dues persones 

04/11/2016 Convocatòria JGL 20/2016 

07/11/2016 Nomenament director d’obra i d’execució d’obra de Construcció dels vorals del camí de la Mata i millora dels accessos 

08/11/2016 Empadronament d'una persona 

08/11/2016 Empadronament de quatre persones 

08/11/2016 Expedició de duplicat del títol de nínxol núm. 147 a Dolors Fauria Majoral 

11/11/2016 Liquidacions del pavelló 

11/11/2016 Autorització de pas pel rally Osona Clàssics 

15/11/2016 Acord incoació 16/30S 16051395 

15/11/2016 Acord incoació 16/31S 16052684 

15/11/2016 Empadronament de quatre persones 

17/11/2016 Autorització activitat musical instal.lacions club tennis 

18/11/2016 Convocatòria JGL 21/2016 

22/11/2016 Acord incoació 16/32S 16053968 

22/11/2016 Liquidació certificat aprofitament urbanístic c/. Jesús, 52 

24/11/2016 Liquidació ocupació de via pública carrer Montseny, 1 

26/11/2016 Acord incoació 16/33S 16055137 

28/11/2016 Empadronament d'una persona 

29/11/2016 Empadronament de tres persones 

01/12/2016 Empadronament d'una persona 

01/12/2016 Empadronament d'una persona 

09/12/2016 Convocatòria JGL 22/2016 

14/12/2016 Delegació assistència tinent d'alcalde als actes de suport a la Presidenta del Parlament 



	
	

15/12/2016 Autorització d'obertura en horari especial dia 25/12 en motiu del dia de Nadal al Bar el Jepi 

15/12/2016 Autorització d'obertura en horari especial dia 26/12 en motiu del dia de Sant Esteve al Bar el Jepi 

15/12/2016 Autorització d'obertura en horari especial dia 31/12 en motiu del dia de fi d'any al Bar el Jepi 

16/12/2016 Contractació conserge pavelló esportiu 

16/12/2016 Contractació operari brigada  

19/12/2016 Contractació monitors Saló de Nadal 

12/12/2016 Liquidacions del pavelló 

19/12/2016 Acord incoació 16/34S 16056282 

19/12/2016 Acord incoació 16/35S 16057063 

20/12/2016 Empadronament de dues persones 

21/12/2016 Convocatòria Ple ordinari 6/2016 

21/12/2016 delegació de competències i creació de regidories 

21/12/2016 Empadronament d'una persona 

22/12/2016 Empadronament d'una persona 

 
L’alcalde fa referència a les noves delegacions de: 
- Consum i igualtat. Competències en matèria de consum com l’Oficina d’atenció al 

consumidor, experiència positiva en cobertura mòbil, queixa actual veïnat El Solà per 
telèfon. Competències en matèria d’igualtat: estudi de propostes d’adhesió a acords 
que ha pres el Consell Comarcal en aquesta matèria...  

- Habitatge, delegació a la regidoria de serveis socials, importància de la gestió 
habitatges socials. Canvi de denominació de la regidoria que passa d’anomenar-se 
Benestar Social a Serveis Socials, com a concepte més ampli. 

 
Concreta que tot i que es facin les delegacions ara, no vol dir que fins ara no s’haguessin 
treballat els serveis, però ara es concreta el regidor que en tindrà la competència. 
 
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 2016: 
- 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 demana si algun regidor vol intervenir formulant 
precs o preguntes. 
 
Intervé el regidor Joan Soler que planteja els següent temes: 
- Funcionament dels serveis de l’edifici de Ca l’Anglada. L’alcalde respon que és 

imminent la seva posada en marxa, perquè només resten pendents temes de mobiliari 
i adequació d’instal·lacions. 

 
- Sentit de la circulació en el tram de la carretera de Vilalleons des de l’eix fins nucli 

Sant Julià. L’alcalde diu que cal vincular-ho amb l’itinerari de vianants, que suposarà 
un canvi de circulació, i que aquest tema depèn de la Diputació de Barcelona.  La 
seva proposta és que els dos sentits passin pel polígon. El regidor Jaume Miravet 
creu que s’hauria de deixar amb un sol sentit provisionalment, decisió que nomes 
requereix senyals i pintura, l’alcalde li contesta que caldria fer-hi obra. 

 
 

El regidor de cultura, Lluís Vilalta, explica que amb la celebració de la festivitat de Sant 
Julià el mes de gener, es commemorarà el centenari del naixement de Manel Balasch, 
amb una exposició audiovisual i una audició de sardanes. El regidor Jaume Miravet 
afegeix que a la mitja part de l’audició de sardanes hi haurà l’actuació de les Caramelles 
del Roser interpretant peces del compositor vilatortí. La cobla també interpretarà 
sardanes composades per Manel Balasch. 
 
El regidor d’actes i esdeveniments, Marc Vilarrasa, exposa els canvis de dates del patge 
reial, per evitar coincidir amb el Saló de Nadal i el concert del grup musical Macedònia. 
 
L’alcalde fa una valoració molt positiva de l’acte de “Nadal en vers”, per l’encert de fer 
coincidir un acte poètic vinculat amb la problemàtica immigratòria que es pateix a Grècia.  
 
Per acabar l’Alcalde desitja per a l’any nou que es puguin complir tots els projectes 
previstos. 
 
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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