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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 de juny  de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 a 2/4 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 
- Divina Costa Muntadas, regidora. 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Jaume Miravet Peris, regidor 
- Joan Soler Riera, regidor 
 
- Rosa Martínez Costa, secretària 
 

ABSENTS 
 

Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 3/2016 

Propostes d’acord 

1. Proposta festes locals per a l’any 2017 
2. Pla intern d’igualtat 
3. Acord transaccional recurs contenciós-administratiu 343/2015 
4. Modificació pressupostària 2/2016 
5. Ratificació renúncia pròrroga contracte de gestió del servei d’aigua, mitjançant 

arrendament de serveis. 



 

Control i fiscalització dels òrgans de govern 

1. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de 
pagament del 1t 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 
extraordinària de data 30 de maig de 2016, que s’aprova per unanimitat dels onze 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, amb les 
següents esmenes: 
- A l’apartat de la liquidació pressupostària de l’exercici 2015, l’alcalde va felicitar a tots 

els regidors de la gestió que fan de les respectives partides pressupostaries, i cal 
afegir. “Que una bona situació econòmica no eximeix del control de les despesa”. 

- A l’apartat de precs i preguntes en la referència que l’alcalde va fer del programa “La 
Tribu” de Catalunya Ràdio, s’hi ha de fer esment “organitzat conjuntament amb el diari 
“Ara””. 

- A l’apartat de precs i preguntes cal afegir: “S’informa que Ajuntament ha adquirit un 
ordinador Mac amb l’objectiu de poder treballar directament la revista i la imatge 
corporativa.” 
  
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
1. 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. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- 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. 



 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 
 

 

2. PLA INTERN D’IGUALTAT 

Vista l’obligació que el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix per totes les 
Administracions d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat. 

Vist el que disposa l’article 43 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, l’Ajuntament es compromet a negociar, tot respectant els 
mínims previstos a l'annex III del Conveni,  un Pla d’Igualtat amb l’objectiu d’assolir la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i eliminar qualsevol tipus de 
discriminació per raó de sexe en qualsevol àmbit de l’ocupació pública. 

L’Àrea d’atenció a les persones de la Diputació de Barcelona, concretament l’Oficina de 
política d’igualtat i drets civils, va atorgar suport tècnic per a la redacció del Pla intern 
d’igualtat de l’Ajuntament. 

Vist el Pla intern d’igualtat que té per objectiu definir una estratègia per assolir la igualtat 
real de dones i homes en les polítiques internes de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
per tal d’eliminar els estereotips i obstacles que dificulten a les dones accedir a 
professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes, tot identificant, a 
través de la metodologia participativa que el propi Pla determina els obstacles i 
impediments per fer efectiva l’equitat de gènere, tant a nivell de l’organització formal com 
informal de l’Ajuntament.  

Atès que el Pla que implementa i promou mesures concretes per l’equitat de gènere en 
tots els àmbits de l’organització i el funcionament de l’Ajuntament, per assolir el 
compromís polític envers la igualtat de gènere en l’organització interna de l’Ajuntament. 

El regidor Francesc Hervías exposa que el Pla intern d’Igualtat recull una sèrie de 
mesures que s’han d’implementar amb caràcter immediat però n’hi ha d’altres que 
preveuen un calendari més ampli; considera que el Pla és un punt de partida per anar 
millorant en la igualtat real de dones i homes. Finalment explica que es farà un acte 
formal d’entrega del document per part de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 



Segon: Fer públic el compromís d’iniciar la implementació del Pla Intern d’Igualtat, a 
través dels mitjans de comunicació locals (web, butlletí informatiu) i comunicar-ho a tot el 
personal de l’Ajuntament. 
 
Tercer: Registrar el Pla Intern d’Igualtat al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Quart: Constituir una Comissió d’igualtat paritària per tal de fer el seguiment de les 
accions que es duguin a terme del Pla Intern d’Igualtat. 
 
 

3. ACORD TRANSACCIONAL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
343/2015. 

 
El Ple de la Corporació va aprovar en sessió de data 25 de febrer de 2015, un conveni de 
terminació convencional de la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts 
per l’Arnau Badia durant la celebració del correfoc de la Festa Major de 2014, per la qual 
l’Ajuntament s’obligava a indemnitzar amb 637,61 € al reclamant. 
 
Interposat, en posterioritat un recurs contenciós-administratiu contra l’Ajuntament 
demanant una ampliació de la reclamació patrimonial, per un import de 2.632,35 €, s’ha 
arribat a un acord transaccional aprovat en acte judicial del Jutjat del Contenciós-
Administratiu núm.9 de Barcelona, subscrit entre les parts per la qual la companyia 
asseguradora de responsabilitat civil de l’Ajuntament assumeix l’import de la demanda a 
excepció dels 600 € que es correspon amb la franquícia de l’assegurança i que hauria 
d’assumir l’Ajuntament. 
 
L’alcalde proposa l’aprovació d’aquesta transacció per part del Ple i el reconeixement de 
l’obligació del pagament de l’import de la franquícia, per deixar constància de la bona fe 
de l’Ajuntament en el primer conveni que es va aprovar assumint la coresponsabilitat en 
els fets i de l’incompliment de l’acord per part del reclamant.  
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’acord transaccional aprovat en acte judicial del Jutjat del Contenciós-
Administratiu núm.9 de Barcelona, subscrit entre les parts per la qual la companyia 
asseguradora de responsabilitat civil de l’Ajuntament assumeix l’import de la demanda a 
excepció dels 600 € que es correspon amb la franquícia de l’assegurança. 
 
Segon: Reconèixer l’obligació per un import de 600 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 16.920. de l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
 

4. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2016 

El regidor d’hisenda explica el contingut de la modificació pressupostària 2/2016, que 
respon a crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que es financen amb transferències 
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tàcitament per períodes de cinc anys, a no ser que qualsevol de les dues parts hi renunciï 
amb una antelació de dotze mesos a la data en que el contracte ha de concloure.  

Considerant que aquesta forma de gestió indirecta de serveis ja no està reconeguda en la 
normativa vigent de contractació, i la necessitat de tenir en compte les directives 
europees dictades per a garantir la competència en la contractació per entitats que 
operen en el sector de l’aigua.  

Considerant la possibilitat d’estudiar fórmules alternatives per a la gestió del servei 
d’aigua potable. 

L’alcalde va resoldre notificar, en el termini preceptiu, la renuncia a la pròrroga prevista en 
el contracte del servei de proveïment d’aigua potable a domicili, adjudicat a la societat 
SAUR, actualment SOREA, amb l’objectiu de preparar una nova contractació del servei 
abans que acabi el contracte el juny de 2017. 

Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació es ratifica íntegrament la resolució de l’alcaldia de data 27 de juny de 2016, 
per la qual l’Ajuntament renuncia a la pròrroga prevista en el contracte del servei de 
proveïment d’aigua potable a domicili, adjudicat a la societat SAUR, actualment SOREA i 
s’acorda notificar-li. 

Una vegada pres l’acord, el regidor Jaume Miravet planteja la possibilitat de gestionar 
directament el servei, iniciant-se un debat sobre l’estat actual de les instal·lacions, sobre 
la responsabilitat que suposaria la gestió directa i dels mitjans humans i materials que s’hi 
haurien de destinar. 

 
C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

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

PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1R 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 31.03.2016, 
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): - 5,91 
Import de pagament realitzats: 420.396,62 € 
Ràtio d'operacions pendents (dies): -10,58 
Import de pagaments pendents: 113.061,08 € 
PMP (dies) : -6,90 



 

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: 
 
17/03/2016 Empadronament d'una persona 
17/03/2016 Acord incoació 16/8S 16013239 
18/03/2016 Requeriment disciplinari treballador brigada 
18/03/2016 Convocatòria JGL 6/2016 
21/03/2016 Empadronament d'una persona 
22/03/2016 Informe favorable prova esportiva XV duatló ciutat de Vic 
29/03/2016 Aprovació liquidació pressupost 2015 
29/03/2016 Empadronament de tres persones 
29/03/2016 Empadronament de dues persones 
29/03/2016 Empadronament de dues persones 
29/03/2016 Empadronament d'una persona 
02/04/2016 Acord incoació 16/9S 16015027 
04/04/2016 Convocatòria JGL 7/2016 
05/04/2016 Liquidacions de les entitats del pavelló 
05/04/2016 Autorització de pas Caminada AMPA SI Calldetenes 
11/04/2016 Informe favorable prova esportiva Marxa BTT Osona Límit 
13/04/2016 Acord incoació 16/10S 16018299 
13/04/2016 Acord incoació 16/11S 16018593 
15/04/2016 Convocatòria JGL 8/2016 
21/04/2016 Acord incoació 16/12S 16019560 
25/04/2016 Empadronament de dues persones 
26/04/2016 Empadronament d'una persona 
27/04/2016 Autorització Concurs ocellaire 
29/04/2016 Convoctòria JGL 9/2016 
03/05/2016 Informe favorable prova esportiva Brevet  BCN-Perpinyà-BCN 
10/05/2016 Liquidacions de les entitats del pavelló 
13/05/2016 Convocatòria JGL 10/2016 
13/05/2016 Autorització prova esportiva 48è Ral·li Osona 
20/05/2016 Acord incoació 16/13S 16020651 
18/05/2016 Contractacions monitors Fira  
20/05/2016 Autorització caminada AFMMO 
23/05/2016 Contractació monitora atenció esscolars NEE Bellpuig  
24/05/2016 Autorització activitats musicals al bar del Club Tennis Sant Julià 
25/05/2016 Convocatòria Ple extraordinari 3/2016 
27/05/2016 Convocatòria JGL 11/2016 
28/05/2016 Acord incoació 16/14S 16023050 
28/05/2016 Acord incoació 16/15S 16024160 
30/05/2016 Contractació substitució cuinera llar d'infants municipal 



01/06/2016 Contractació personal plans ocupacionals Diputació  
06/06/2016 Informe favorable prova esportiva 48è Ral·li Osona 
06/06/2016 Liquidacions de les entitats del pavelló 
10/06/2016 Convocatòria JGL 12/2016 
16/06/2016 Contractació monitors casal d'estiu 2016 
21/06/2016 Empadronament d'una persona 
21/06/2016 Convocatòria Ple ordinari 4/2016 
21/06/2016 Renúncia pròrroga contracta arrendament del serveis d'aigua Sorea 
23/06/2016 Convocatòria JGL 13/2016 
23/06/2016 Autorització revetlla Sant Joan a Gleva Juvanteny del bar Jepi 
 
Els regidors es donen per assabentats. El regidor Jaume Miravet demana informació 
sobre els requeriments que s’han efectuat a personal de l’àrea de serveis de 
l’Ajuntament, l’alcalde exposa la situació del treballador al que afecta la mesura. 
 

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  1r 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. 
 
El senyor Jaume Miravet demana la data d’entrada en funcionament del nou accés des 
de l’Eix. L’alcalde creu que serà durant el mes de setembre, considerant que l’agost és 
inhàbil, explica que els problemes amb Gas natural  han endarrerit l’execució de l’obra, 
però que finalment Gas natural ha arribat a un acord amb la UTE adjudicatària de l’obra 
d’enllaç amb l’Eix, i es farà la canalització a través del camí de la Mata, traçat que 
l’alcalde considera molt positiu per aconseguir una bona vertebració del servei de gas en 
el territori, que es preveu que es posi en marxa l’any 2018. 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. 

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. 

A continuació intervé el regidor de cultura, Lluís Vilalta, que presenta un acte participatiu i 
innovador per aquesta Festa Major, 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, interpretat per actors del 
grup de teatre Vilatorta Teatre. S’hi farà també un màpping amb  projecció d’imatges 
antigues de la plaça. 
 
El regidor Marc Vilarrassa intervé en primer lloc, per fer un repàs ràpid de les activitats 
programades per la Festa Major i per altra banda per explicar el procediment 
d’adjudicació de la concessió de les gestió conjunta del bar de les piscines i del bar 
restaurant del pavelló, que ha suposat un canvi de concessionari. El regidor Jaume 
Miravet considera que l’Ajuntament ha prioritzat excessivament l’import del cànon 
respecte la prestació del servei. L’alcalde explica que durant el procediment negociat s’ha 
garantit la negociació, amb els dos licitadors presentats, dels criteris de valoració 
establerts en el plec de clàusules, i deixa constància que l’actual concessionari no va 
voler igualar la proposta econòmica que havia ofert l’adjudicatari. 

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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