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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 5/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de setembre  de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 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 ordinària 4/2016 
 
Propostes d’acord 
 

1. Modificació de la proposta festes locals per a l’any 2017 
2. Aprovació definitiva projecte de reparcel·lació PMU-Cases Vilalleons 
3. Modificacions conveni col·lectiu personal laboral 
4. Pla econòmic-financer 
5. Compte general exercici 2015 
6. Modificació ordenança fiscal reguladora de contribucions especials 

 
 
 
 



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. 

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 de juny de 2016, que s’aprova per unanimitat dels deu regidors 
presents dels deu que legalment componen el Ple de la Corporació, amb les següents 
esmenes: 
A l’apartat de precs i preguntes, la referència al subministrament de gas natural, ha de dir: 
“La problemàtica que es pot donar és que Repsol actualment no vol invertir en noves 
escomeses perquè no amortitzarà la inversió atesa l’arribada de gas natural, si Repsol 
s’hi negués es denunciarà a l’Agència Catalana de Consum. Referent al canvi de sistema 
de gas, quan aquest es produeixi d’aquí a uns anys, Gas Natural s’haurà de fer càrrec de 
tot el cost que suposa adaptar les instal·lacions dels usuaris de gas propà a gas natural. 
L’Ajuntament ha encarregat un estudi a l’Agencia Local de l’Energia d’Osona que posa de 
manifest l’estalvi econòmic per a les famílies i la disminució de la contaminació de CO2 
que suposa el canvi de sistema de gas propà a gas natural.” 

A l’apartat de precs i preguntes ha de constar la menció que l’alcalde va fer referent a 
l’aigua de les hortes i a l’estalvi d’aigua en les piscines municipals: 
“L’alcalde explica que per la problemàtica de la falta d’aigua a les hortes provinent de les 
Set Fonts, s’ha decidit bombar aigua al dipòsit del Castell només en horari nocturn.  
 
Aquesta temporada s’ha fet un estalvi important d’aigua a les piscines municipals perquè 
s’ha reutilitzat l’aigua de la temporada passada mitjançant els processos de depuració 
corresponents” 
 
Finalment, també a l’apartat de precs i preguntes, en la intervenció del regidor de cultura 
referent a l’acte participatiu i innovador de la Festa Major, ha de dir:” es tracta d’un 
concert que es farà a la plaça Major el vespre del 21 de juliol, en el qual el grup 
Wikitrio/ensemble amb la participació de la Núria Güell i d’en Pep Cerdà interpretaran un 
repertori de música clàssica modernista i noucentista que inclou danses que s’havien 
ballat a Sant Julià de Vilatorta recollides per Joan Amades en el costumari català. A cada 
part del concert hi intervindrà un personatge històric relacionat amb el nucli històric de 
Sant Julià de Vilatorta”. 
 

 
 



B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. MODIFICACIÓ DE LA PROPOSTA FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017 

Vista l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Família TSF/137/2016, de 30 de 
maig , per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017. 
 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre estableix que a proposta dels municipis 
respectius, el Departament fixarà dues festes locals retribuïdes i no recuperables. 
 
Vist l’acord pres en la sessió plenària de data 27 de juny de 2016, en el qual es va 
aprovar proposar a la Consellera Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de 
Catalunya les dates de 5 de juny (dilluns de Pasqua granada)  i  17 de juliol (dilluns de la 
setmana de Festa Major, l’endemà del diumenge del pregó), com a festes locals del 2017 
al municipi de Sant Julià de Vilatorta, amb caràcter retribuït i no recuperable. 
 
L’alcalde exposa que assenyalar com a festa local el dilluns de la Festa Major no acaba 
de funcionar, és una festa que la majoria de comerços i indústries del municipi no 
segueixen i per tant es proposa canviar-la pel dilluns de després de la setmana de la 
Festa Major, en tot cas fer-ho aquest dia permetrà que es pugui assistir a l’acte de fi de 
festa del vespre del diumenge perquè l’endemà serà festiu. 
 
El regidor Jaume Miravet explica que comparteix la decisió i entén la modificació perquè 
en anteriors legislatures ja s’havia plantejat aquest dilema, ocasionant diversos canvis de 
data com a festa local.  
 
L’alcalde afegeix que és una evidència que tant els comerços com les indústries 
s’adapten als seus clients i al servei que presten, i a més les empreses pacten amb els 
treballadors el calendari laboral, i prioritzen les festes que consideren, sovint sense fer 
cas de la proposta oficial 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efectes l’acord pres en la sessió del passat 27 de juny i proposar a 
la Consellera Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya les dates de 5 
de juny (dilluns de Pasqua granada)  i  24 de juliol (dilluns següent a la setmana de Festa 
Major), com a festes locals del 2017 al municipi de Sant Julià de Vilatorta, amb caràcter 
retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral.” 
 

2. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PMU-CASES 
VILALLEONS 

 
En la sessió plenària de data 30 de maig de 2016 es va acordar aprovar inicialment el 
projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana 5 –cases de Vilalleons, tot i 



no ser preceptiu el tràmit d’aprovació inicial en els supòsits de reparcel·lació voluntària, i 
als efectes de deixar constància de la seva conformitat en el projecte abans de sotmetre’l 
a informació pública. 
 
Sotmès a informació pública el projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora 
Urbana 5 –cases de Vilalleons, mitjançant anuncis al BOPB de data 17 de juny de 2016, 
al diari “Ara” del dia 17 de juny 2016, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis 
municipal, sense que s’hagi presentat cap reclamació. 
 
Havent-se notificat l’acord a les persones interessades, amb citació personal, als efectes 
de donar-los audiència, sense que cap dels notificats hagi presentat cap al·legació al 
projecte. 
 
Vist el projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana 5 –cases de 
Vilalleons- redactat pels serveis tècnics municipals i presentat per acord unànime de tots 
els afectats com a instrument de gestió del planejament derivat PMU-5, aprovat i executiu 
a partir 5 de novembre de 2015. 
 
Vist el que estableix el RD 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes 
complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en 
el Registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística. 
 
S’expliquen les obres que es volen fer amb el projecte d’urbanització que s’ha de pactar 
amb els propietaris: zona d’aparcament, zona d’esbarjo infantil i zona de mur darreres 
finques mantenint tipologia executada actualment. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora 
Urbana 5 –Cases de Vilalleons-. 
 
Segon: Publicar l’aprovació definitiva al BOPB, al diari “Ara”, al web i tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i notificar a les persones interessades aquest acord.  
 
Tercer: Promoure la inscripció registral del projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de 
Millora Urbana 5 –Cases de Vilalleons-, mitjançant l’aportació al Registre de la Propietat 
núm.3 de Vic d’un exemplar del projecte i de la certificació de l’aprovació definitiva del 
mateix. 
 
 

3. MODIFICACIONS CONVENI COL·LECTIU PERSONAL LABORAL 
 
 
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local reunida en sessió de data 11 de juliol de 
2016, i que és com segueix: 
 



“En data 4 d’abril de 201  l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va enviar a través de la 
plataforma REGCON al Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat 
de Catalunya el Conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julia de Vilatorta  
(IF62PT38) aprovat el 21 de març de 2016 pel Ple d’aquest Ajuntament a efectes 
d’inscripció i posterior publicació.  
Un cop revisat el text per l’autoritat laboral en virtut de l’article 90.5 del Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut 
dels treballadors (ET) s’ha requerit en data 30 de juny de 2016 a la comissió negociadora 
del conveni per a la modificació de les dades estadístiques, i en concret, de les dades 
bàsiques 2 de l’aplicació REGCON i l’apartat 2.2 dels fulls estadístics. Així com, també 
s’ha requerit per a la modificació dels articles 2, 5 i 39 del Conveni del personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en els termes previstos en la notificació 
esmentada.  
Analitzats els requeriments efectuats pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, i després del debat i assessorament al respecte, la Comissió negociadora del 
Conveni col·lectiu del personal laboral es va reunir el dia 8 de juliol i va acordar: 
 
Primer.- Dades estadístiques 
 
En les dades bàsiques de l'aplicació REGCON modificar les dades relatives a l'àmbit 
funcional, Convenis o Acords Franja indicant que es tracta d'un conveni “d'empresa”. 
 
En l'apartat 2.2 dels fulls estadístics modificar “Àmbito funcional de aplicación”, on s'ha 
indicat Grup Professional dins de l'empresa: conveni franja per “únic per tota l'empresa o 
tots els centres de treball de l'empresa”, si bé, el personal funcionari de l'Ajuntament no 
queda inclòs dins de l'àmbit d'aquest. 
 
Segon.- Article 2 Àmbit d’aplicació funcional i territorial:  
Modificar l'article 2 del Conveni suprimint “o que es creïn en el futur”. Per tant, l'article 2  
del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta resta 
redactat en els següents termes: 
Article 2  
Àmbit d'aplicació funcional i territorial 
Les normes contingudes en aquest Conveni afecten i són d'aplicació a tots els centres de 
treball de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ubicats al poble de Sant Julià de Vilatorta 
o en l'àmbit territorial del seu municipi.  
 
Tercer.- Article 5 Comissió Paritària de Seguiment:  
Si bé, entenem que els terminis d’actuació de l’article 85.3 e) de l’ET es recullen en el 
Conveni col·lectiu, i que és voluntat que amb l’aprovació del conveni pel Ple quedi 
constituïda la Comissió Paritària de Seguiment del Conveni, per no dilatar el procés de 
registre i publicació d’aquest, s’acorda modificar la redacció del primer paràgraf de l’article 
5 de la següent manera:  
 “En el termini d’un mes des de la publicació d’aquest Conveni col·lectiu, es constituirà 
una comissió paritària amb funcions de seguiment, vigilància, control i interpretació 
d’aquest conveni, amb la composició de dues persones per a cadascuna de les parts.”  
La resta de l’article 5 mantindrà la seva redacció.  
 



Quart.- Article 39 Prescripció de les faltes i les sancions:  
Segons el requeriment efectuat pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya s’ha d’adequar l’article 39 del Conveni a les previsions de l’article 60.2 de 
l’Estatut dels Treballadors ja que el termini de prescripció establert per a les faltes lleus, 
no poden superar els 10 dies, les faltes greus 20 dies i les faltes molt greus 60 dies.  
La Comissió negociadora entén que el règim disciplinari aplicable al personal laboral és el 
previst en els articles 93 a 98 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i en concret, pel 
que fa al termini de prescripció allò previst en el seu l’article 97 en base a la literalitat de 
la norma i a la jurisprudència en aquesta matèria (STS del Tribunal Suprem -sala 4º del 
Social-de 23 de maig de 2013, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, Sala 
de lo Social, Sentencia de 20 Jul. 2010 -rec. 1373/2010-).  
Per aquest motiu, s’acorda mantenir la redacció acordada en relació a l’article 39 del 
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.”  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local pres en la sessió d’1 d’agost de 2016: 
 
“En data 4 d’abril de 2016  l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va enviar a través de la 
plataforma REGCON al Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat 
de Catalunya el Conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julia de Vilatorta  
(IF62PT38) aprovat el 21 de març de 2016 pel Ple d’aquest Ajuntament a efectes 
d’inscripció i posterior publicació.  
 
En data 11 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar les esmenes introduïdes 
en el conveni atenent el requeriment de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
a excepció de la rectificació dels terminis de prescripció de les faltes que va ser objecte 
d’una al·legació. Aquestes esmenes varen ser presentades a l’autoritat laboral en data 12 
de juliol de 2016 a través de la plataforma Regcon. 
 
Rebut en data 22 de juliol de 2016 nou requeriment de l’Autoritat Laboral per modificar 
l’article 5 relatiu a l’últim paràgraf de l’article, per determinar el termini que ha de passar 
per poder accedir a la solució externa de les discrepàncies que puguin sorgir de 
conformitat amb l’article 85.3 e) de l’ET, es va reunir la Comissió negociadora i varen 
acordar modificar l'article 5 últim paràgraf del Conveni que restarà redactat en els 
següents termes: 
 
Article 5 
Comissió Paritària de Seguiment 
En el termini d’un mes des de l’aprovació del Conveni Col·lectiu pel Ple, es constituirà 
una comissió paritària amb funcions de seguiment, vigilància, control i interpretació 
d’aquest conveni, amb la composició de dues persones per a cadascuna de les parts. 
També correspondrà a aquesta Comissió la conciliació en els conflictes o discrepàncies 
que puguin sorgir en el decurs d’aplicació d’aquest conveni i qualsevol altre que se li 
atribueixi expressament.  
 
La Comissió de seguiment es reunirà a petició de qualsevol de les parts amb caràcter 
ordinari una vegada al semestre. La Comissió també es podrà reunir per raons d’urgència 
a petició de qualsevol de les parts en un termini màxim de 72 hores.  



Els seus acords hauran de ser adoptats per unanimitat.  
Podran assistir a les reunions de la Comissió de seguiment assessors per cadascuna de 
les parts, amb veu però sense vot. Les reunions de la Comissió es formalitzaran en les 
corresponents actes.  
En cas de manca d’acord en el sí de la comissió sobre la interpretació o aplicació, i als 
quatre mesos des de l’inici de la discrepància sense que aquesta s’hagi resolt, ambdues 
parts negociadores acorden expressament i voluntàriament el sotmetiment de la 
discrepància als procediments de conciliació i mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i 
conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) o de qualsevol altre organisme públic que 
es creï a l’efecte, a petició de qualsevol de les dues parts.”  
 
Atès que per a la validesa i eficàcia del conveni col·lectiu del personal laboral és 
necessària la seva aprovació expressa i formal per part del Ple de l’Ajuntament, i en 
conseqüència qualsevol modificació també és de la seva competència. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Ratificar íntegrament el contingut dels acords de la Junta de Govern Local de 
data 11 de juliol i 1 d’agost de 2016 referents a les modificacions del conveni col·lectiu del 
personal laboral de l’Ajuntament introduïdes pel Departament de Treball, amb 
manteniment de la redacció acordada en relació a l’article 39 del conveni col·lectiu del 
personal laboral relatiu als terminis de prescripció de les faltes comeses pel personal 
afectat pel conveni. 
 
Segon: Comunicar aquests acords al delegat sindical que ha intervingut en la negociació 
dels acords i els ha subscrit i al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb el text de l’acord, per al seu registre i publicació. 
 
L’alcalde insisteix en la necessitat de mantenir els terminis de prescripció de les 
infraccions previstes inicialment en el conveni, atenent les dificultats del procediment; 
considera que el conveni recull drets però també obligacions per part dels treballadors, i 
els terminis que pretenia el Departament de Treball podrien suposar un impediment en 
l’aplicació de sancions per la comissió d’infraccions per part dels treballadors. 
 

 
 

4. PLA ECONÒMIC-FINANCER 
 
 
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, es considera que cal ajustar les dades que s’hi preveuen, a decisions referents 
a inversions que afecten aquest darrer trimestre de l’exercici.  
 
En conseqüència, s’ajorna aquest punt de l’ordre del dia fins a disposar dels ajustaments 
esmentats en el pla econòmic financer. 
 
 

5. COMPTE GENERAL EXERCICI 2015 
 
Vist el que disposa l’art. 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el capítol II 
del títol IV de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, referent al compte general. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió especial de comptes emès en data 1 d’agost de 2016 en 
relació al compte general de l’exercici 2015. 
 
Atès que el compte general informat favorablement està sotmès a informació pública mitjançant 
anunci al BOPB de data 11 d’agost de 2016, i al tauler d’anuncis municipal.  
 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2015 que està format pels comptes anuals de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta; comptes integrats per la següent documentació: 
Balanç  
Compte del resultat econòmic-patrimonial 
Estat de liquidació del pressupost 
Memòria 
 
Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que és la següent: 
 
Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 



Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament, referides a 
final d’exercici. 
 
Tercer.- Trametre tota la documentació a la Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 
 
 

6. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS 

 
L’article 4 de l’ordenança fiscal núm.36 reguladora de les contribucions especials 
estableix com a fet imposable de contribucions especials la següent casuística: 
 
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades. 
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de 
xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals. 
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per  la instal·lació de xarxes de 
distribució d'energia elèctrica. 
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja  obertes i pavimentades 
i per la modificació de les rasants. 
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies 
públiques urbanes. 
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis. 
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques. 
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració 
d'aigües per al proveïment. 
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals. 
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció. 
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra 
crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua. 
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de 
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de 
comunicació i informació. 
m) Per la realització, l'establiment o ampliació de qualsevulla altres obres o serveis 
municipals, quan de les mateixes derivi un benefici o augment de valor dels béns dels 
subjectes passius. 
 
Considerant necessari imposar contribucions especials per a l’arranjament de camins 
rurals que suposen un benefici o un augment de valor dels béns dels subjectes passius 
com a conseqüència de la realització de l’obra. 
 
Tenint en compte que el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la 
regulació de les contribucions especials no discrimina la naturalesa dels béns (rústics-
urbans) que poden ser objecte d’un augment de valor, i en canvi del contingut de l’article 
4, especialment de l’apartat e) es podria deduir que només es fa referència a les vies 
públiques urbanes. 



 
Tenint en compte que la tendència jurisprudencial és d’acceptar la imposició i ordenació 
potestativa de contribucions especials per a l’execució d’obres en sòl no urbà (sentències 
TS...). 
 
Vista la previsió de l’article 20 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres, 
sobre la possible imposició de contribucions especials quan de l’execució de les obres de 
millora en carreteres en resulti l’obtenció d’un benefici especial, entès com l’augment de 
valor de determinades finques, sense especificar la naturalesa de les mateixes. 
 
Es proposa prendre el següent acord: 
 
Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm.36 reguladora 
de les contribucions especials, reconeixent expressament com a fet imposable de les 
contribucions especials la realització d’obres en camins rurals quan de les mateixes derivi 
un benefici o augment de valor dels béns dels subjectes passius. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública la modificació de l’ordenança fiscal, mitjançant 
anuncis al BOPB, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis, per tal que els interessats 
hi puguin presentar reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer: Fer constar que en el cas que en el termini d’informació pública no es presenti 
cap reclamació, s’entendrà aprovada definitivament la proposta sense necessitat de 
prendre cap altre acord, procedint a publicar el text definitiu de l’article modificat. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 

L’alcalde explica la reunió que es va tenir amb els propietaris de les finques a les que 
s’accedeix pel camí del Mequí i que per garantir el cobrament de la part que es pugui 
correspondre cal l’ordenació i imposició de les contribucions especials. 

Pel que fa al camí de la Quintana, el regidor Santi Garolera exposa que s’està estudiant 
la possibilitat tenint en compte que hi ha una diferència fonamental i és que aquest camí 
enllaça dues zones del municipi, mentre que el camí del Mesquí dona accés als veïns. Es 
tracta d’una obra que es farà amb formigó i que no s’ha plantejat fins que s’ha disposat de 
l’accés a la zona industrial des de l’eix transversal per evitar que el camí s’hi convertís. 

 
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 30.06.2016, 



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. 
  
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): - 9,16 
Import de pagament realitzats: 487.837,53 € 
Ràtio d'operacions pendents (dies): -21,44 
Import de pagaments pendents: 137.621,54 € 
PMP (dies) : -11,86 
 

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: 
 

27/06/2016 Empadronament d'una persona 
29/06/2016 Empadronament d'una persona 
29/06/2016 Contractació monitors camp tortí 
01/07/2016 Acord incoació 16/16S 16027469 
04/07/2016 Empadronament d'una persona 
07/07/2016 Convocatòria JGL 14/2016 
08/07/2016 Empadronament de quatre persones 
12/07/2016 Acord incoació 16/17S 16029865 
12/07/2016 Acord incoació 16/18S 16032600 
13/07/2016 Empadronament d'una persona 
15/07/2016 Autorització d'actes de festa major Jove als Tupinots 
19/07/2016 Empadronament de tres persones 
20/07/2016 Empadronament de dues persones  
20/07/2016 Liquidacions ús pavelló 
21/07/2016 Contractació monitors esplai llar d'infants 
21/07/2016 Autorització parada Festa Major Rosana López 
21/07/2016 Autorització parada Festa Major M. Carmen Dos Santos 
21/07/2016 Autorització parada Festa Major M. Jesús Ros 
21/07/2016 Autorització parada Festa Major Rosa M. Pascual 
21/07/2016 Autortizació parada Festa Major M. Alicia Anjos 
27/07/2016 Empadonament de dues persones 
26/07/2016 Concessió canvi titularitat nínxols 20 i 22 
26/07/2016 Concessió canvi titularitat  nínxol 225 



26/07/2016 Concessió canvi titularitat nínxol 69 
26/07/2016 Empadronament de tres persones 
27/07/2016 Contractació operari servei de manteniment 
29/07/2016 Convocatòria JGL 15/2016 
29/07/2016 Convocatòria Comissió de Comptes 2015 
30/07/2016 Liquidacions econòmiques pavelló 
02/08/2016 Acord incoació 16/19S 16036118 
02/08/2016 Autorització acte musical bar club tennis 
04/08/2016 Delegació alcaldia a primera tinent d'alcalde 
07/08/2016 Empadronament d'una persona 
11/08/2016 Autorització actuació musical Bar El Jepi 
17/08/2016 Empadronament d'una persona 
18/08/2016 Empadronament d'una persona 
18/08/2016 Acord incoació 16/20S 16037269 
18/08/2016 Acord incoació 16/21S 16037535 
19/08/2016 Acord incoació 16/22S 16038252 

19/08/2016 
Autorització per parada per inscripcions del bus de l'11-S a Vilatorta 
per Independència 

22/08/2016 Contractació monitors Casal de setembre 
25/08/2016 Autoritzció ús pista exterior al Club Esportiu Vilatorta 
31/08/2016 Empadronament de tres persones 
31/08/2016 Autorització per fer concert acústic de jazz bar El Jepi 
01/09/2016 Autorització per fer actuació musical Pl.Catalunya 
02/09/2016 Convocatòria Junta de Govern Local 16/2016 
05/09/2016 Empadronament d'una persona 
07/09/2016 Empadronament d'una persona 
07/09/2016 Contractació monitora escola Bellpuig suport escolars NEE 
16/09/2016 convocatòria JGL 17/2016 
16/09/2016 Liquidacions del pavelló 
19/09/2016 Empadronament de tres persones 
19/09/2016 Autorització activitats musicals instal.lacions club tennis 
19/09/2016 Acceptació pressupost Sorea substitució bomba desinfecció Set Fonts  
20/09/2016 Autorització celebració festa final d'estiu bar El Jepi 
20/09/2016 Empadronament d'una persona 

 
 
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  2n 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 
prec o preguntes. 
 
L’alcalde explica 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. 
 
 
 
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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