
 

 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 1/2017 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 de març de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a ¼ d’11 de la nit 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera Comas, regidor 
- Trini Subirana Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Cristina Suñén Vilamala, regidora,  
- Lluís Vilalta Vivet, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Divina Costa Muntadas, regidora. 
- 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 ordinària 7/2016 
 

Propostes d’acord 
 

1. Adhesió al Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020). 
2. Adhesió al Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere 

d’Osona (2016-2020). 
3. Modificació Reglament del servei de l’Espai Activa’t. 
4. Aprovació inicial ordenança d’instal·lació tanques en sòl no urbanitzable. 
5. Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició de 

targetes de transport. 
6. Comptes de gestió recaptació exercicis 2015 i 2016. 



 

 

7. Modificació ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del 
servei de la llar d’infants. 

8. Modificació denominació grup municipal. 
9. Aprovació inicial modificació pressupostària 2/2017. 
10. Sistema justificació transferències als grups municipals.  
11. Moció d’adhesió al Pacte nacional pel referèndum. 
12. Moció sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les 

persones celíaques. 
13. Moció per la sobirania energètica. 
14. Moció per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants. 

 
Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Liquidació exercici pressupostari 2016. 
2. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de 

pagament del 4t trimestre 2016. 
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost. 
4. Resolucions de l’alcaldia. 
5. 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 28 de desembre de 2016, que s’aprova per unanimitat dels onze 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, sense cap 
esmena. 

 
 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
1. ADHESIÓ AL PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE D’OSONA 

(2016-2020). 
 
Al llarg de les darreres dècades, i des de diferents institucions, s’ha desenvolupat un 
marc legislatiu en matèria d’igualtat entre dones i homes amb l’objectiu d’eliminar 
qualsevol tipus de desigualtat o discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe. La 
lluita contra les discriminacions ha trobat en el desenvolupament normatiu una estratègia 
d’eradicació. És a partir de les primeres declaracions de drets humans, que es reconeix la 
igualtat entre dones i homes com un dret universal. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona ha fet l’encàrrec de redactar el Pla 
Comarcal d’igualtat de Gènere d’Osona (2016–2020) amb l’objectiu general de definir el 
conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els 
homes dels municipis que conformen la comarca d’Osona puguin assolir el seu màxim 
potencial i participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap 
discriminació per raó de gènere. 



 

 

 
El Pla inclou els objectius, els continguts, la metodologia i les fases del procés 
d’implementació per aconseguir-ne els objectius. 
 
Vist el text del Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona (2016–2020) i la voluntat de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’adherir-se a aquest. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
Llei 5/2008, del dret a les dones per a l’eradicació de la violència masclista 
Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pla comarcal  d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020), 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 26 de juny de 2016. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
La regidora d’igualtat exposa que el Pla Comarcal te per finalitat la no discriminació per 
raó de sexe, establint sis línies estratègiques que reforcen el compromís per a la igualtat 
de gènere a nivell educatiu, laboral...  
 
L’alcalde afegeix que amb l’adhesió al Pla del Consell Comarcal, l’Ajuntament no haurà 
de fer un Pla local. 
 
Sotmesa a votació la proposta, per unanimitat dels onze regidors dels onze que legalment 
componen el Ple de l’Ajuntament, s’aprova la proposta. 
 
 
 
 

2. ADHESIÓ AL PLA MARC D’IGUALTAT PER RAÓ D’ORIENTACIÓ 
SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE D’OSONA (2016-2020). 

 
La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transbòfia (LGTBI), 
estableix que els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les 
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius. 
 
En aquest sentit, el consell Comarcal d’Osona és una de les entitats locals que ha 
elaborat una diagnosi local, dissenyar i realitzar un pla de formació i sensibilització als 
treballador/es de l’administració local, promoure la incorporació de la perspectiva LGTBI 
en les polítiques públiques locals i dissenyar protocols de coordinació amb els Servei 
d’Atenció Integral de la Generalitat per atendre a les persones víctimes de l’homofòbia, 
bifòbia o transfòbia i derivar les denúncies recollides de de les diferents oficines 



 

 

municipals, promoure la Implementació de la Llei 11/2014 en tots aquells continguts que 
siguin competència municipal (educació, salut, seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit 
de les contractacions) i garantir l’atenció  de les víctimes de l’homofòbia, bifòbia o 
transfòbia del municipi. 
 
És en aquest sentit que, el 2015, amb el suport de la Diputació de Barcelona es va 
redactar el Pla a nivell comarcal i en els exercicis 2016-2020 està previst iniciar la 
implementació de les diferents línies marcades. 
 
Vist el text del Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere 
d’Osona, 2016-2020 i la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’adherir-nos a 
aquest. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pla comarcal d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat 
de gènere d’Osona (2016-2020), aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 
26 de juny de 2016. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
La regidora d’igualtat, Divina Costa, exposa que el Pla Comarcal té per finalitat la no 
discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere i afegeix que cal fer un 
diagnòstic a tota la comarca ja que hi ha situacions diferents de poble a ciutat. 
 
L’alcalde exposa la mateixa intenció i afegeix que cal dur a terme accions en el municipi 
de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Finalment la proposta s’aprova per unanimitat dels onze regidors dels onze que legalment 
componen el Ple de l’Ajuntament. 
 
 

3. MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL SERVEI DE L’ESPAI ACTIVA’T. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de maig de 2012 va aprovar el projecte de 
reglament de règim intern del centre de dia per a gent gran de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Vista la posterior inscripció del centre en el Registre d’entitats i serveis i establiments 
socials del Departament de Treball, Afers socials i Família, que no figura en el 
Reglament. 
 
Vist l’acord d’adhesió de l’equipament a la Xarxa de centres de serveis “Espais Activa’t”. 
 
La regidora de serveis socials exposa que des del servei d’inspecció del Departament de 
Treball, Afers socials i Família de la Generalitat de Catalunya s’ha aconsellat la 
modificació del Reglament per tal d’adequar-lo als serveis que actualment s’estan oferint 
al centre i que no coincideixen amb els que inicialment hi constaven per considerar-se 
centre de dia. L’Alcalde explica la problemàtica del finançament del servei, per al qual no 



 

 

s’ha aconseguit finançament autonòmic com en d’altres municipis que es varen integrar 
en un pla pilot i que en mantenen el finançament. 
 
Vist el projecte del Reglament de règim intern del centre de serveis “Espais Activa’t” per a 
gent gran de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment el Reglament de règim intern del centre de serveis “Espais 
Activa’t” per a gent gran de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública el projecte de reglament mitjançant anuncis al 
BOPB, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament, per un termini de 30 dies, 
transcorreguts els quals sense que s’hagi presentat cap reclamació, s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.  
 
 
 

4. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA D’INSTAL·LACIÓ TANQUES EN 
SÒL NO URBANITZABLE. 

 
El regidor de medi ambient, Lluís Solanas, exposa la necessitat d’establir uns criteris que 
regulin els tancaments en sòl no urbanitzable. L’objectiu és compatibilitzar els tancaments 
amb la circulació de les persones sense perill pel sòl no urbanitzable i que a més 
estèticament estigui adaptat al medi. 
 
La proposta que es presenta és compatible amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
i amb el Pla Especial de les Guilleries-Savassona. 
 
Vista la proposta d’ordenança reguladora de la instal·lació de tanques en sòl no 
urbanitzable. 
 
Vist el que disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals sobre la 
tramitació de les ordenances municipals. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la instal·lació de tanques en sòl no 
urbanitzable. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies, l’acord d’aprovació i 
el text de l’ordenança, mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC, al diari ARA, al tauler 
d’anuncis i al web de l’Ajuntament, que s’entendrà aprovada definitivament si no es 
presenten al·legacions, sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 



 

 

Tercer: Si l’aprovació definitiva esdevé d’una manera automàtica, publicar el text íntegre 
de l’ordenança en el BOPB, amb referència al DOGC, que entrarà en vigor una vegada 
transcorreguts quinze dies a partir de la seva publicació íntegra. 
 
Quart: Trametre al Govern de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat el text 
definitivament aprovat de l’ordenança. 

 
 

5. BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A L’ADQUISICIÓ DE TARGETES DE TRANSPORT. 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vistes les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’adquisició de la 
targeta integrada del transport públic T-10, i la corresponent convocatòria 
 
Vist que l’import total que es destinarà a l’adquisició de les targetes objecte d’aquesta 
convocatòria de subvencions és de 5.400 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
08.231.223.00 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta a 
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 14.2 
de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procediment 
d’atorgament, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot 
determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’adquisició de la targeta integrada del transport públic T-10 
 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 5.400 
€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles 
s’indica. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de  
5.400 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.231.223.00 de l’estat de despeses del 
vigent pressupost. 

 



 

 

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions 
de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS. 
 
L’alcalde exposa que l’objectiu d’aquesta convocatòria és potenciar l’ús del transport 
públic; en el mateix sentit la regidora de serveis socials, Trini Subirana, explica que va 
dirigida a les persones grans majors de 65 anys i a les persones discapacitades i exposa 
el tràmit que han de fer, l’import que es subvenciona i les obligacions de tots els 
beneficiaris. El regidor Jaume Miravet demana si per al seu atorgament es te en compte 
el nivell d’ingressos dels sol·licitants, a la qual cosa la regidora li respon negativament 
considerant la dificultat de constatar el patrimoni de les persones. Afegeix que si la 
quantitat de sol·licituds superés l’import previst a la convocatòria s’hauria d’estudiar el 
tema dels ingressos dels beneficiaris. 
 
Finalment l’alcalde també fa una referència al procediment per a l’obtenció de la targeta 
T-mes dirigida a les persones aturades, en el qual també intervenen el serveis socials 
municipals. 

 
 

6. COMPTES DE GESTIÓ RECAPTACIÓ EXERCICIS 2015 I 2016. 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària 
durant els exercicis 2015 i 2016 corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i 
liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus 
públics liquidats per l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació  per sancions imposades 
per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària   
corresponent als exercici 2015 i 2016. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el respectius Comptes 
coincideixen amb els fons transferits a l'Ajuntament. 
 
Vistes les relacions nominatives de deutors que configuren a l'estat demostratiu dels drets 
a cobrar, tal i com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties 
següents: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015 
 
  

Rebuts 740,33 € 
Liquidacions 27.961,20 € 

  
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015 
 

Rebuts 80.979,72 € 



 

 

Liquidacions 98.264,11 € 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016 
 
  

Rebuts 318,20 € 
Liquidacions 21.937,00 € 

  
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015 
 

Rebuts 69.731,05 € 
Liquidacions 73.618,36 € 

 
 
Vistes les relacions nominatives de deutors de Multes de Circulació que configuren l'estat 
demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i  que importa les quanties següents: 
 
- Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2015, per import de 562,57 euros. 
- Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2016, per import de 1.111,59 euros. 
 
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions 
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària-interventora. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’informen favorablement els Comptes de Gestió Recaptatòria dels 
exercicis 2015 i 2016 presentades per l’ORGT. 
 
 
 

7. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS. 

 
La regidora d’educació fonamenta la proposta d’increment dels preus púbics del servei de 
la llar d’infants municipal en els següent fets: 
- El dèficit econòmic que genera la prestació del servei.  
- El  temps transcorregut des de la darrera revisió dels preus públics. 
- La comparació amb altres preus de llars d’infants de municipis veïns. 
 
Explica que l’objectiu no és reduir el dèficit sinó contenir-lo, mitjançant l’augment d’un 3% 
en els imports dels preus públics vigents que no s’han revisat des de l’any 2013, i que 
suposen uns imports que es troben dins dels marges quantitatius establerts en d’altres 
municipis veïns que presten aquest servei.  
 



 

 

En contrapartida es fa més atractiva la proposta del servei incloent en la quota ordinària 
el servei d’acollida, tant l’esporàdica com la mensual, que fins aquest curs tenia un preu 
específic; aquesta proposta no suposa un increment de costos per l’Ajuntament perquè 
l’organització dels recursos humans actuals han de permetre donar el servei.  

 
La modificació també inclou l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies 
nombroses, en quant a les bonificacions previstes fins ara només per aquestes últimes. 
 
Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal 25 reguladora del preu públic per la 
prestació del servei de la llar d’infants municipal. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 25 reguladora del 
preu públic per la prestació del servei de la llar d’infants municipal, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quantia 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 

continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 

2. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 

    Concepte Euros 

-  Jornada completa: matí + tarda + berenar (de les 8 del matí a 6 de la 
tarda) 

157,00 / mes 

-  Dinar (tot el mes) 99,50 / mes 

-  Dinar dies esporàdics      8,00 / dia 

-  Quota inicial 
-  Material 
 
- Quota inicial a partir del primer de març, descompte del 50% 
 

84,00 / curs 
30 / curs (en dues 

quotes) 
48,00 € 

- Servei d’acollida ( de 2/4 de 8 a 8 del matí o de 6 a 2/4 de 7 de la 
tarda) esporàdic 

      Gratuït, prèvia 
inscripció 

- Servei d’acollida ( de 2/4 de 8 a 8 del matí o de 6 a 2/4 de 7 de la 
tarda) tot el mes 

      Gratuït, prèvia 
inscripció 

 

a. S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació (no en 
les dietes) en el cas d’haver-hi més d’un germà matriculat en el centre als dos 
germans 



 

 

S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació (no en 
les dietes) en les famílies nombroses i famílies monoparentals. 
Aquests dos conceptes subvencionables no són acumulables. 
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es 
prestaran gratuïtament, previ informe dels serveis socials. 

b. L’horari del matí de 8 a 12 del migdia. L’horari de la tarda és de les 3 a 6 de la tarda. 
Horari que s’amplia si es fa ús del servei d’acollida mitja hora al metí i mitja hora a la 
tarda.  

Segon: Sotmetre a informació pública la modificació de l’ordenança fiscal per un termini 
de 30 dies, mitjançant anuncis al BOPB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
l’Ajuntament, transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació, s’entendrà 
aprovada definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord, procedint-se a 
publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança 
 

8. MODIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRUP MUNICIPAL. 
 
Vist l’escrit presentat pels regidors Jaume Miravet Peris i Joan Soler Riera en el qual es 
sol·licita la modificació de la denominació del grup municipal de Convergència i Unió 
(CiU) per la de grup municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no disposa de reglament orgànic 
municipal i la normativa de règim local referent als grups municipals no estableix cap 
disposició relativa a la modificació de la denominació dels grups municipals. 
 
Vist l’acord del Ple de data 29 de juny de 2015, pel qual s’aprova la creació dels grups 
municipals Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal, i Convergència i Unió, als 
quals quedaven adscrits els regidors que ho havien sol·licitat, en el cas de Convergència i 
Unió els regidors que ara plantegen una modificació de la denominació del grup. 
 
Considerant que el canvi de denominació no causa perjudici a l’altra grup municipal 
existent al no ser susceptible de confusió amb aquest, i que la proposta està subscrita per 
tots els membres del grup municipal. 
 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat del canvi de la denominació del grup 
municipal de Convergència i Unió per la de grup municipal de Partit Demòcrata 
“PDeCAT”, que manté els mateixos regidors adscrits i el portaveu designat. 
 
El regidor Jaume Miravet Jaume fonamenta la modificació en el fet que el partit ha canviat 
de nom i creu que Convergència ja no s’havia de presentar a les darreres eleccions locals 
en coalició amb Unió. 
 
 

9. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2017. 
 
La modificació que es proposa ha de servir per configurar en el pressupost d’aquest 
exercici les transferències als grups municipals com a subvencions, d’acord amb el que 
preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que és d’aplicació 



 

 

supletòria de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, 
segons la modificació introduïda per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de 
l’activitat econòmica-financera dels partits polítics. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària  2/2017, així com l’informe emès per part 
de secretaria-intervenció. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze regidors que legalment componen 
el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 2/2017, en els 
següents termes: 
 

 
 

 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un termini 
de 15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense que se 
n’hagin presentat, l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense necessitat 
de prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la modificació. 
 
 
 
 
 

10. SISTEMA JUSTIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES ALS GRUPS 
MUNICIPALS.  

 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió d’organització i funcionament d’aquesta legislatura de 
data 29 de juny de 2015 va acordar, establir a favor dels grups municipals, una aportació 
econòmica mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les 
quanties següents: 60 Euros per cada grup municipal més 60 € per cada regidor que hagi 
obtingut el grup municipal; tot d’acord amb les previsions de l’article 73.3 de la Llei 
reguladora de les bases de règim local, que disposa que el Ple de l’Ajuntament, amb 
càrrec als pressupostos anuals de la Corporació, podrà assignar as grups municipals una 
dotació econòmica que comptarà amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un 
altre de variable, en funció del número de membres de cadascun d’ells, sense que es 
puguin destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei 

 DESPESA  crèdit inicial  modificació   crèdit definitiu 

 crèdits extraordinaris 

16,912,40000 INDEMNITZACIONS AL GRUP POLÍTIC AVV 7.840,00 7.840,00            

16,912,40001 INDEMNITZACIONS AL GRUP POLÍTIC PDCAT 2.160,00 2.160,00            

 TOTAL 10.000,00

 FINANÇAMENT  

 TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  crèdit inicial  modificació  crèdit definitiu 

16,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PLE 11.200,00 10.000,00 1.200,00

TOTAL 10.000,00



 

 

de la Corporació ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter 
patrimonial. 
 
L’article 14.4 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits 
polítics, en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de 
l’activitat econòmica-financera dels partits polítics, disposa que per a la rendició de 
comptes dels grups de les Corporacions Locals, s’estarà al que disposi els seus 
respectius reglaments que en tot cas hauran de respectar els principis generals d’aquesta 
llei en matèria de rendició de comptes. 
 
Vista la referència a l’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions com a règim supletori de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, introduïda per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de 
control de l’activitat econòmica-financera dels partits polítics. 
 
Vist el criteri formulat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en quant al 
registre de les assignacions al grups municipals a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa de Reglament orgànic que reguli  la justificació de les 
transferències que en aplicació de l’acord plenari esmentat es fan a favor dels grups 
municipals, es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord: 
 
Primer: Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat separada de les 
subvencions que l’Ajuntament els atorgui i anualment el portaveu del grup municipal retrà 
compte de les mateixes. A aquest efecte emetrà una declaració responsable en la que es 
farà constar que en les despeses efectuades no s’ha incorregut en cap dels supòsits de 
prohibició de l’article 73.3 de la LBRL, ni en cap dels supòsits posteriorment detallats: 
- A atendre remuneracions de qualsevol naturalesa destinada a indemnitzar despeses 

justificades com a tals a una altra administració o satisfetes directament per aquesta 
Corporació. 

- A atendre béns fixos de caràcter patrimonial, entenent-se a tal efecte: 
1. Béns d’una durada previsiblement superior a 

l’exercici pressupostari. 
2. Que siguin susceptibles d’incloure’s en un inventari. 

- A finançar campanyes electorals. 
S’admeten totes aquelles despeses necessàries per atendre el funcionament i l’activitat 
del grup municipal, com per exemple: 
- Dietes vinculades a l'activitat del grup municipal. Aquestes hauran d'estar justificades i 

no podran ser a un tant alçat. 
- La inversió en eines informàtiques, telefòniques... susceptibles de tenir una vida útil 

igual o inferior a la legislatura. 
- L’aportació al Partit Polític del que derivin, en concepte d’assessorament, que es 

justificarà amb un certificat del portaveu. L’import màxim que s’admet per aquest 
concepte és el 30% de l’aportació anual 

Segon: La comptabilitat específica es materialitzarà en llibres de rendició de comptes que 
inclouran com a mínim els següents documents: 
Full d’ingrés : 



 

 

Data de l’ingrés i òrgan que fa la donació 
Saldo final de l’exercici. 
Saldo final de la legislatura. 
 
Full de despesa 
Data de la despesa 
Num factura  
Proveïdor 
Import i /o subjecció iva i irpf, i en cas d’exempció, justificació. 
 
Naturalesa de la despesa. S’utilitzaran les definicions establertes en la Ordre 
HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Orde EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre per la que s’aprova l’estructura pressupostària dels ens locals, 
 
Causa o motivació de la despesa 
Saldo al final de l’exercici.  
Saldo al final de la legislatura. 
Full d’obligacions tributaries legalment exigibles 
Retencions i/o ingressos a comptes d’acord a la normativa tributària. 
Liquidacions/ autoliquidacions tributàries periòdiques 
Full de romanent: 
El saldo sobrant de la dotació al principi de l’exercici. 
El saldo sobrant de l’assignació anual al final de cada exercici. 
El romanent  global de la dotació al principi de cada legislatura. 
El romanent al final  de la dotació al final de cada legislatura. 
 
Aquests fulls seran signats pel portaveu del grup municipal 
Els comptes aprovats es retran a la intervenció de l’Ajuntament per al seu control i 
fiscalització durant el mes de febrer de l’exercici econòmic posterior al liquidat, i en el 
supòsit d’eleccions, caldrà retre comptes un mes abans de la fi del mandat.  El control i 
fiscalització de la intervenció es limitarà a verificar s’ajusta a les limitacions d’aquest 
acord, però no es pronunciarà ni sobre l’import ni sobre el concepte de les despeses 
efectuades. 
El resultat d’aquest control es plasmarà en el corresponent informe del que se’n donarà 
compte al Ple i es publicarà al a pàgina de transparència. 
Si en l’informe de fiscalització es detectés alguna despesa que incomplís, una vegada 
aprovat pel Ple, el Grup municipal reintegrarà els imports no conformes a la Tresoreria de 
la Corporació, sense cap més requeriment. 
Els romanents de la dotació existents a final de cada exercici s’incorporaran a l’exercici 
següent com a saldo inicial.  
Els romanents de l’assignació existents a final de cada mandat, una vegada efectuada la 
liquidació i aprovat el corresponent  compte final, constituirà el romanent de la dotació de 
l’inici del mandat següent, excepte en el cas de desaparició del grup municipal. En aquest 
supòsit s’haurà de reintegrar el saldo a la Tresoreria en el termini de 15 dies anteriors a la 
constitució de la nova Corporació. 
 



 

 

Tercer: L’Ajuntament registrarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, les assignacions atorgades i la seva 
corresponent justificació. 

 
 

11. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat 
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi 
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar 
González, Francesc Pané i Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, 
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el 
següent:  
 
“Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons 
d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures 
polítiques no el reconeguin així.  
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant 
del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la 
voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant 
un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, 
pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat 
organitzada a favor del seu dret a decidir.  
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser 
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no 
per crear-ne de nous o per agreujar els existents 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
Per tot això :  
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i 
els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties 
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat 
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  



 

 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I 
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre 
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 4 de setembre de 
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el 
mateix.  
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi 
llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de 
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
  
Per tot això, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar l’adhesió al pacte nacional pel referèndum.  
 
Segon.- Subscriure el contingut del manifest pacte nacional pel referèndum.  
 
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 
 

12. MOCIÓ SOBRE L’ADOPCIÓ DE MESURES PER A MILLORAR LA 
QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES CELÍAQUES. 

 
La malaltia celíaca (MC) és una malaltia amb inflamació crònica de l’intestí de mecanisme 
immunitari, desencadenada pel consum de gluten en persones predisposades 
genèticament. A Europa n’està afectat l’1% de la població, és a dir que és la malaltia 
digestiva d’origen genètic més freqüent. Es calcula que a Catalunya hi ha 75.000 
persones celíaques, de les quals només una de cada 10 estan diagnosticades. La xifra 
d’afectats està augmentant de manera proporcional perquè, d’una banda, hi ha una major 
sensibilització de l’estament sanitari i una major accessibilitat a les probes de detecció; i 
de l’altra, hi ha una major divulgació i coneixement de la malaltia per part dels ciutadans. 
 



 

 

Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de l’esmorzar, la pasta, les 
pizzes, els pastissos i les galetes elaborades amb blat, ordi, sègol i civada (en casos de 
contaminació amb blat). Però el gluten també s’utilitza per donar una millor estructura a 
productes alimentaris com ara embotits, salsitxes, brous, sopes, salses, etc. També hi ha 
productes sense gluten gens sospitosos com la fruita, els llegums i les verdures, que 
poden estar contaminats amb gluten durant la seva manipulació i cocció.  
 
Els símptomes de la MC són extraordinàriament variables: des de les formes 
asimptomàtiques o paucisintomàtiques, a malaltia greu i precoç de la infància. La malaltia 
no diagnosticada produeix una inflamació a l’intestí que condueix a una síndrome de 
malabsorció intestinal de nutrients (ferro, calci, vitamines...), amb anèmia, osteoporosi, 
afectació hepàtica, retard del creixement i desenvolupament en els nens i alteració del 
caràcter i de la conducta, entre molts altres trastorns. El mecanisme genètic i autoimmune 
fa que pugui haver-hi més d’un cas en la mateixa família. També es pot associar a 
Diabetis Mellitus tipus I i a tiroïditis.  
 
L’únic tractament eficaç per als malalts celíacs és una dieta sense gluten (DSG) que ha 
de ser estricta i l’han de seguir durant tota la vida. Els pacients que no la segueixen 
presenten un augment de comorbiditat (d’altres alteracions i malalties) i complicacions a 
llarg termini com ara alteració de la densitat mineral òssia i un risc més alt de fractures, 
anèmia ferropènica, infertilitat, avortaments espontanis, determinades neoplàsies d’intestí 
prim, etc.  
 
Atès que la diferència de preu entre un producte amb gluten i un altre sense gluten pot 
arribar a ser d’un 300 %, una persona celíaca pot veure incrementat el cost del cistell de 
la compra en uns 33 € setmanals, 132 € mensuals i uns 1600 € anuals. Donada la gran 
càrrega genètica que té la malaltia, pot haver-hi més d’un membre de la família que la 
pateixi, la qual cosa fa augmentar encara més la despesa. 
 
Atès que la necessitat de seguir una dieta estricta sense gluten i la possibilitat de 
contaminació creuada dels aliments fa que molts celíacs passin dificultats a l’hora de 
sortir a menjar fora de casa seva, perquè malgrat que hi ha establiments que ofereixen 
una carta lliure de gluten, encara són una minoria. Aquesta mancança d’establiments, és 
causa de frustració i exclusió social, encara més destacable en un país mediterrani en el 
qual aquestes activitats socials són un element integrador. Les associacions de celíacs 
estan jugant un gran paper en aquest sentit. En concret, l’Associació de Celíacs de 
Catalunya tenen un servei gratuït d’informació i assessorament per a empresaris, 
emprenedors i institucions públiques i privades. 
 
Atès que l’Estat espanyol és l’únic país europeu que no atorga ajudes directes. A Suècia 
o al Regne Unit, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, i a Dinamarca 
existeixen ajuts directes de 200 € al mes per pacient. 
 
Atès que al 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X 
per a la millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac, en la qual es demanava la 
reducció de l’IVA al 4 % dels productes sense gluten, controls d’inspecció en seguretat 
alimentària, sensibilització en el sector restaurador i hoteler, i la implementació de 
protocols en els menjadors escolars, entre altres. 



 

 

 
El regidor Jaume Miravet demana que les mesures proposades en les festes i 
esdeveniments impulsats per l’Ajuntament es faci extensiu als actes organitzats per les 
entitats del municipi. 
 
Per tot això, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació s’acorda: 
 
Primer: Manifestar el suport i el reconeixement per part de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta a tota la població celíaca de la ciutat. 
 
Segon: Instar el Govern de la Generalitat a implementar les mesures per augmentar la 
qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució 879/X del Parlament de 
Catalunya sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs. 
 
Tercer: Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi l’aprovació d’ajudes directes o 
de beneficis fiscals per a persones celíaques, com reducció de l’IRPF, o de l’IVA dels 
productes sense gluten. 
 
Quart.- Instar la Generalitat de Catalunya que creï un sistema d’ajuts econòmics directes 
a les famílies dels celíacs i que destini recursos per a la investigació pública, prevenció i 
tractament relacionat amb la malaltia celíaca, així com un seguiment adequat. Tot plegat, 
en base al Document de Consens sobre la Malaltia celíaca a Catalunya, elaborat per 
l’Agència de salut Pública de Catalunya, publicat al febrer de 2016 amb la col·laboració 
de associacions mèdiques i l’ Associació de Celíacs de Catalunya. 
 
Cinquè.- Que l’Ajuntament doni suport a les campanyes i accions informatives, formatives 
i de divulgació entorn a la celiaquia que realitzi l’Associació de Celíacs de Catalunya, i 
d’altres accions de suport per a millorar la qualitat de vida de les persones amb celiaquia 
a la ciutat. 
 
Sisè.- Que l’Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector de la 
restauració, per a aquells que vulguin obtenir l’acreditació “Servei Sense Gluten” que 
ofereix de manera gratuïta l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de garantir un 
servei correcte (en la línia que ja s’ha fet a ciutats com Barcelona, Mataró, Terrassa, i a 
les 14 comarques integrades en la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració).  
 
Setè.- Que coincidint amb l’entrada en vigor del reglament Europeu 1169/2011 entorn a la 
informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret a allò que es refereix a la 
declaració dels 14 al·lergògens alimentaris dins dels quals s’inclou el gluten, l’Ajuntament 
realitzi a favor de la seguretat dels aliments per als celíacs, diverses accions com ara: 

a. Difondre i promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en 
matèria de seguretat alimentària per l’elaboració i manipulació de productes sense 
gluten en els sectors implicats (restauració, obradors, etc.). 

b. Col·laborar amb l’Associació de Celíacs de Catalunya en la realització de 
campanyes d’informació entorn a les implicacions del reglament 1169/2011 als 
sectors implicats. 



 

 

c. Sensibilitzar el personal docent, personal de menjadors escolars, escoles bressol i 
altres centres  

Vuitè.- Que l’Ajuntament garanteixi aliments sense gluten a les persones celíaques que 
pel seu nivell d’ingressos són beneficiàries del programa d’aliments, amb l’objectiu de 
garantir-n’hi l’accés i pal·liar-ne el sobrecost que els suposen els aliments sense gluten. 
 
Novè.- Que en les festes i esdeveniments impulsats per l’Ajuntament i per les entitats del 
municipi, que seran degudament informades, es vetlli, en la mesura de les possibilitats, 
per oferir alternatives adients per als ciutadans afectats de celiaquia (caramels sense 
gluten, cervesa sense gluten, aliments aptes envasats...). 
 
Desè.- Que en els fulletons específics de festes populars, rutes gastronòmiques, etc. 
s’indiqui amb el símbol “sense gluten” els establiments que són aptes per celíacs. 
 
Onzè.- Oferir un enllaç des del portal de l’Ajuntament des del qual hi hagi una ubicació 
dels establiments de restauració que ofereixen àpats per a celíacs i que estiguin 
acreditats per l’Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta gastronòmica i 
comercial per a la persona celíaca. I incloure-hi també un enllaç a l’Associació de Celíacs 
de Catalunya per a obtenir més informació. 
 
Dotzè.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  i a l’Associació de Celíacs de 
Catalunya. 
 
 
 

13. MOCIÓ PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA. 
 
Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol ha 
duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió Europea. El 
nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que al gener del 
2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener de 2016.  
 
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de les 
xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la cogeneració i 
residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, l’eficiència ni 
l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en el consum. Els 
interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès 
general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que 
paguen les famílies.  
 
La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una política 
tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena, consumidors 
domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el document de treball de la 
Comissió Europea “Progress towards completing the Internal Energy Market” el mercat 
energètic espanyol és dels pitjors valorats per la ciutadania a Europa. 
 



 

 

Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic cap a 
un model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria proporcionar 
energia de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania sense afectar la 
competitivitat de la indústria catalana i protegir la població més vulnerable. El nou model 
també reduiria l’excessiva dependència energètica i les ineficiències econòmiques que 
genera. 
 
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables permetria 
un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació a altres 
mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model beneficia sempre l’energia 
més ineficient i contaminant, ja que dóna preeminència a l’energia més cara. Ara per ara, 
les limitacions normatives a l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris domèstics 
puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos. En 
contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar les 
energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull la 
possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses figures tributàries 
pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La sobirania energètica a 
l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat de decisió sobre l’energia que 
necessiten, respectuosos amb l’entorn i sostenibles energèticament. 
 
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en 
major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a 
més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la 
generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat 
suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats econòmiques. 
Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han comportat un esforç per 
part de les administracions locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al 
pagament dels rebuts.  
 
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més 
vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Les 
operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de 
subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En aquells casos en què no se 
segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador contra 
les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el 
protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables, tal com ja 
està fent l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Per tot això, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació s’acorda: 

 
Primer. Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat 
energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les energies 
just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.  
 



 

 

Segon. Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés constituent de la 
nova República Catalana apostant per un model 100% renovable en base a energia 
distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també productora i 
distribuïdora.  
 
Tercer. Promoure als propers contractes de subministrament municipal que tinguin com a 
objecte proveir-se d’energia renovable. 
 
Quart. Continuar promovent, des de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, el Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible (PAES) que conjuntament amb la Diputació de Barcelona i amb 
el Consell Comarcal d’Osona —a través de l’agència comarcal d’energia— contempla 
elements d’estalvi energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle 
elèctric i ajuda a fer la transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania. 
 
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies 
renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO  en favor 
d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies 
renovables, així com també bonificar l’impost de circulació per als vehicles elèctrics i 
híbrids. 
 
Sisè. Estudiar la possibilitat d’iniciar un procés sancionador contra les empreses de 
subministraments que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a 
persones o famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer 
l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a les 
entitats municipalistes. 
 
 

14. MOCIÓ PER L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES 
REFUGIADES I MIGRANTS. 

 
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de la 
ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat en 
col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la Generalitat 
ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR que posa a disposició un mínim 
de 4.500 places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les demandes de la 
Generalitat per fer possible l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i 
s’ha constatat la falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat. 
 
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que arriben 
a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball conjunt entre les 
organitzacions no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies ha 
identificat 271 casos de persones refugiades amb diferents nivells de vulnerabilitat que 
necessiten poder venir urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la 
burocràcia espanyola ha provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia 
d’avui al nostre país.  La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el 
nombre de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes 



 

 

com l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats catalanes o 
l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades espanyoles, interpretant 
adequadament la Llei d’Asil de l’Estat. 
 
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà a 
Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil, 
Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques limiten 
en gran mesura la possibilitat d’acollida del poble català que no pot fer-ho sense els 
recursos adients, encara que 14 sentències avalen la invasió de competències de l’Estat 
en matèria d’acollida i immigració. 
 
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern a 
treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment dels 
recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la Normalització 
Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del SOC perquè les 
persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives d’Ocupació quan tenen permís 
de residència i encara no de treball, entre altres. Tota aquesta tasca quedarà recollida en 
el Programa Català de Refugi, pioner a Europa, i que a partir de bones pràctiques locals i 
internacionals es basarà en la mentoria i en el compromís per part de la persona 
refugiada a seguir un Pla Individual d’Activitats (PIA). 
 
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat 
evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de Recursos amb 
aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars d’on han sortit el 52% 
de les places del programa d’acollida estatal. A més, tots els municipis disposen d’un 
Servei de Primera Acollida que, entre altres funcions, coordina tots els serveis públics 
municipals i de la Generalitat per a l’acollida. En el marc del nou Programa Català de 
Refugi, la implicació dels ens locals continuarà essent essencial a través del seguiment 
dels PIA des de la proximitat. 
 
Per tot això, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació s’acorda: 
 
Primer. Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les 
competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives. 
 
Segon. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i garantir 
la seva col·laboració. 
 
Tercer.  Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones 
refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes 
ràpidament com a sol·licitants d’asil. 
 
Quart. Penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa nostra, casa 
vostra” i convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les iniciatives 
d’acollida i en defensa dels drets de les persones refugiades. 
 



 

 

Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a 
l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de l’Estat.  
 
L’alcalde fa una referència a les tasques que està fent l’entitat “Casa nostra casa vostra”.  
Explica el contingut de la reunió que es va fer al Consell Comarcal d’Osona per explicar el 
programa pilot: des dels Ajuntaments es pot facilitar l’acollida sense haver de recórrer als 
recursos dels serveis socials, per exemple buscant lloguers assequibles en comptes 
d’atorgar pisos d’emergència social. L’Ajuntament ha de buscar mentors, persones 
voluntàries... Conclou dient que cal fer activitat pedagògica en el municipi. 
 

 
C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
 

1. LIQUIDACIÓ EXERCICI PRESSUPOSTARI 2016. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, una 
vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte al 
Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme. 
 
Per Decret de l’alcaldia de data 10 de març de 2017 s’ha aprovat la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2016, previ informe de secretaria-intervenció, i amb el següent 
contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria. 
 
Per altra banda es posa de manifest l’incompliment d’un dels criteris d’estabilitat 
pressupostària, concretament la regla de la despesa, que es preveu estabilitzar en la 
liquidació del pressupost de 2017 no utilitzant el fons de contingència previst, tot d’acord 
amb el Pla econòmic financer aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de 
desembre de 2016. 
 
El  Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici 2016. 
 
 

2. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE 
FACTURES I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T 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 31.12..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): - 9,96 
Import de pagament realitzats: 344.870,13 € 
Ràtio d'operacions pendents (dies): -17,07 
Import de pagaments pendents: 213.543,19 € 
PMP (dies) : -12,68 
 

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  4t 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. 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: 
 



 

 

12/12/2016 Designació membres Mesa de Contractació licitació Construcció dels vestidors de la zona esportiva
27/12/2016 Empadronament de dues persones
27/12/2016 Incoació expedient de baixa d'ofici del padró d'habitants del senyor David Orriols Garcia
30/12/2016 Requeriment disciplinari treballador
04/01/2017 Convocatòria JGL 1/2017
04/01/2017 Liquidacions pavelló desembre 2016
04/01/2017 Empadronament de tres persones
04/01/2017 Empadronament d'una persona
10/01/2017 Aprovació de proposta de crèdits incobrables
10/01/2017 Canvi titularitat nínxol 259 a Maria Rusiñol Reixach
11/01/2017 Canvi titularitat nínxol 429 a Glòria Muntadas Icart
11/01/2017 Canvi titularitat nínxol 191 a Josep Boixader Godayol
12/01/2017 Canvi titularitat nínxol 197 a Josep Vilaregut García
12/01/2017 Acord incoació 17/1S 17002734
12/01/2017 Requeriment disciplinari treballador
12/01/2017 Canvi titularitat nínxol 343 a Josep Font Grau
13/01/2017 Concessió lloguer nínxol 433 a Josep Font Grau
13/01/2017 Concessió de  nínxol 553 a Montserrat Costa Aulet
13/01/2017 Acceptació de renúncia del nínxol 258 de l'Agrupació d'antics alumnes del Col·legi del Roser
13/01/2017 Empadronament d'una persona
13/01/2017 Designació director d'obra i director d'execució d'obra construcció vestidors zona esportiva
13/01/2017 Designació coordinador de seguretat i salut construcció vestidors zona esportiva
13/01/2017 Empadronament d'una persona
19/01/2017 Contractació substitució cuinera llar d'infants municipal
20/01/2017 Convocatòria JGL 2/2017
23/01/2017 Autorització de pas Marxa cicloturista Amer-T. Martí Sacalm
23/01/2017 Autorització de pas 20è ral·li esprint Sant Julià
23/01/2017 Empadronament de tres persones
23/01/2017 Contractació monitor futbol
23/01/2017 Empadronament de tres persones
24/01/2017 Autorització de pas Copa Osona de Trial UC Vic
24/01/2017 Rebuts incobrables ORGT
25/01/2017 Designació director d'obra conjunta construcció vestidos zona esportiva
25/01/2017 Acord incoació 17/2S 17003725
26/01/2017 Informar favorablement al pas del 20è Ral·li Esprint Sant Julià per Servei Català de Trànsit
26/01/2017 Requeriment disciplinari treballador
02/02/2017 Empadronament d'una persona
02/02/2017 Informar favorablement al pas del Rally Catalunya Històric - Trofeu dues Catalunyes RACC per Servei Català de Trànsit
02/02/2017 Empadronament d'una persona
06/02/2017 Empadronament de dues persones
06/02/2017 Liquidacions pavelló
06/02/2017 Autorització de pas al RACC per Rally Catalunya Històric - Trofeu dues Catalunyes RACC
06/02/2017 Convocatòria JGL 3/2017
07/02/2017 Aprovació Pla de seguretat i salut Construcció vestidors zona esportiva 
09/02/2017 Admesos/exclosos convocatòries 1/2017. Designació Tribunal. Convocatòria proves
09/02/2017 Admesos/exclosos convocatòries 2/2017. Designació Tribunal. Convocatòria proves
13/02/2016 Esmena relació convocatòria prova llengua catalana
13/02/2016 Acord incoació 17/3S 17006345
13/02/2016 Acord incoació 17/4S 17007557
14/02/2017 Extinció de contracte de treball
15/02/2016 Acord incoació 17/5S 17009215
17/02/2017 Convocatòria JGL 4/2017
18/02/2016 Acord incoació 17/6S 17010557
23/02/2017 Aprovació Pla de seguretat i salut Instal·lació calefacció radiant de gas pavelló,.Obra Caldera 
23/02/2017 Designació coordinador seguretat i salut Instal·lació calefacció radiant gas pavelló. Obra Calde
23/02/2017 Designació director d'obra i director d'execució d'obra Instal·lació calefacció radiant gas pavelló



 

 

Els regidors es donen per assabentats. 
 

5. PRECS I PREGUNTES. 
 
Abans de passar el torn als regidors per a precs i preguntes, l’alcalde informa al Ple de la 
Corporació sobre els següents temes: 
 

- Convocatòria places Servei de manteniment. Avui s’han incorporat a la plantilla de 
personal els aspirants de la convocatòria de dues places d’operari i d’una d’oficial 
1a del servei de manteniment, els quals han superat les proves que han estat molt 
exigents i de nivell, amb uns resultats molt ajustats. Explica que a la persona que 
ha obtingut la plaça d’oficial 1a se li encarregaran les funcions de cap del servei.  
Els desitja molta sort i diposita en ells la confiança que te en tota la plantilla de 
l’Ajuntament. 

- Administració electrònica: mètode i gestor expedients. Es tracta d’una tramitació 
no basada en el paper. Agraeix al personal la seva bona predisposició, davant 
d’un repte que suposa una exigència afegida a la feina del dia a dia. Per altra 
banda espera comprensió per part de la ciutadania.  

- Transparència: manifesta la seva satisfacció pel grau de compliment dels 
indicadors del segell de qualitat Infoparticipa en un 91%. 

- Obra vestidors zona esportiva: preocupació pel ritme d’execució lent. El regidor de 
serveis i urbanisme, Sant Garolera, explica l’adjudicació del procediment obert, 
amb un punt de partida que és un bon projecte tècnic i amb una licitació pensada 
per poder incloure empreses del municipi, admetent subcontractació i sense exigir 
classificació del contractista. L’empresa adjudicatària va presentar totes les 
millores, per la qual cosa la garantia dipositada també és doble. Per altra banda i 
abans de la signatura del contracte hi varen haver unes reunions prèvies en les 
que l’Ajuntament va fer els advertiments preceptius a l’adjudicatari, insistint en els 
terminis per a l’entrada en funcionament del servei. 

- Caldera biomassa pavelló: acabada la millora que l’empresa adjudicatària 
Wattenergia va oferir en la licitació, consistent en la instal·lació d’un sistema de 
calefacció a les grades, mitjançant radiació per gas. El regidor d’esports podrà 
donar compte al Ple del resultat del Pla d’estalvi energètic gestionat des de 
l’Agència de l’Energia d’Osona del Consell Comarcal, a conseqüència del canvi de 
làmpades que s’ha fet al pavelló. També s’han dut a terme altres actuacions en el 
pavelló com la instal·lació del descalcificador, el canvi de 30 termostàtiques,  i 
millores en la sonorització. 

- Equipament zona piscines. L’alcalde explica que es preveu la construcció d’una 
pista de skate a la zona d’equipament esportiu de la piscina. 

 
 
En aquest moment l’alcalde demana si algun regidor vol intervenir formulant prec o 
preguntes. 
 
El regidor Jaume Miravet fa una intervenció en el sentit que és una obvietat que les obres 
dels vestidors de la zona esportiva no avancen i que ja ha escoltat les explicacions que 
ha donat el regidor de serveis. 



 

 

El regidor Joan Soler en relació a la senyalització de l’entrada des de l’Eix en direcció a la 
zona industrial planteja la possibilitat de prohibir en el brancal d’entrada al polígon el 
trànsit de camions en direcció al nucli. El regidor d’urbanisme respon que la Diputació de 
Barcelona està realitzant un estudi de prioritats de pas per dins del polígon, de limitació 
velocitat...  
 
 
 
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió, de la qual 
com a secretària en transcric la present acta. 
 
La secretària-interventora 
 
 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 
 


