
 

 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 2/2017 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de juny de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a 10 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 1/2017 
 

Propostes d’acord 
 

1. Aprovació inicial ordenança reguladora dels horaris de tancament dels 
establiments de bar i restauració. 

2. Proposta festes locals per a l’any 2018. 
3. Aprovació definitiva projecte d’urbanització PMU 5- Cases de Vilalleons-. 
4. Aprovació inicial projecte de l’obra del camí del Mesquí. 
5. Imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de l’obra “Camí 

del Mesquí”. 
6. Ratificació decret de l’alcaldia relatiu a la continuïtat del contracte d’arrendament 

del servei d’aigua amb SOREA. 



 

 

7. Proposta d’incoació de l’expedient de resolució del contracte d’obres: “Construcció 
dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, amb la societat Axis 
Patrimoni SL. 

8. Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per a la millora 
dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries. 

 
Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de 

pagament del 1r trimestre 2017. 
2. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost. 
3. Resolucions de l’alcaldia. 
4. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 1/2017 

 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària de data 27 de març de 2017, que s’aprova per unanimitat dels onze regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, sense cap esmena. 

 
 

PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS 
DE TANCAMENT DELS ESTABLIMENTS DE BAR I RESTAURACIÓ. 

 
Vistes les molèsties causades als veïns del municipi pels sorolls i demés conductes 
incíviques derivades de l’activitat dels establiments de bar l’Ajuntament de Sant Julià  de 
Vilatorta ha decidit regular mitjançant ordenança municipal els seus horaris amb l’objectiu 
de compatibilitzar l’activitat de les terrasses de bars i restaurants amb la qualitat de vida 
dels veïns. 
 
Atès que hi ha constància de vàries queixes per part de veïns del municipi a l’Ajuntament 
per diversos fets derivats de l’activitat a l’exterior dels establiments de bar i restauració. 
 
Atesa la reunió amb els bars i restaurants del municipi que es va dur a terme el 24 
d’octubre de 2016 amb l’objectiu de tractar el tema. 
 
L’alcalde valora positivament la importància del teixit econòmic en el sector de bars i 
restauració i la diversitat de l’oferta. Considera necessari compaginar el descans veïns 
amb els drets dels restauradors, utilitzant l’ordenança com a mitjà. L’ordenança regula els 
horaris de tancament de locals i terrasses i preveu la possibilitat d’ampliar-los en festes 



 

 

extraordinàries. Suggereix que es faci arribar una còpia de l’ordenança que s’aprovi als 
afectats perquè hi puguin presentar al·legacions i aconseguir consensuar al màxim el seu 
contingut. El regidor Jaume Miravet demana si només és aplicable a l’espai públic i 
l’alcalde li respon que afecta a l’activitat que es dur a terme a l’exterior, tant en espais 
públics com privats.  
 
Fonaments de dret 

- Llei Orgànica 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives. 

- Decret 112/2010, de 31 d’agost, reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 

- Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament. 

 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta d’ordenança municipal reguladora dels horaris de 
tancament dels establiments de bar i restauració en el municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’aprovació de l’ordenança, mitjançant anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a una publicació local, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’aprova la proposta. 
 
 

2. PROPOSTA FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018. 
 

Vista l’Ordre del Departament de Treball, Afers socials i Família TSF/101/2017, de 25 de 
maig, el qual s’estableix el calendari de festes laborals per a l’any 2018. 
 
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. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de 
Catalunya, les dates de 21 de maig (dilluns de Pasqua Granada) i 23 de juliol (dilluns 
després de la Festa Major), coma festes locals 2018 al municipi de Sant Julià de Vilatorta, 
amb caràcter retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 
 



 

 

Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació s’aprova la proposta de festes locals per a l’any 2018 a Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
 

3. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’URBANITZACIÓ PMU 5- 
CASES DE VILALLEONS-. 

 
En la sessió plenària de data 30 de maig de 2016 es va acordar aprovar inicialment el 
projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana 5 –Cases de Vilalleons-. 
 
El projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana 5 – Cases de Vilalleons- redactat pels 
serveis tècnics municipals constava d’un pressupost d’execució per contracte de 
19.918,97€, amb el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
Atès que s’han produït modificacions substancials en el projecte a conseqüència de la 
reunió amb els veïns, es considera necessària una nova aprovació inicial del projecte 
d’urbanització PMU5 –Cases de Vilalleons-. 
 
Fonaments de dret 

- Llei Orgànica 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- Decret legislatiu 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme.  
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana 5 – 
Cases de Vilalleons- redactat pels serveis tècnics municipals amb un pressupost 
d’execució per contracte de 59.934,93€, amb el corresponent estudi bàsic de seguretat i 
salut. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana 
5 –cases de Vilalleons, mitjançant anuncis al BOPB, al web de l’Ajuntament i al tauler 
d’anuncis municipal. 
 
Tercer.- Demanar els informes preceptius als organismes competents en les matèries que 
afecti el projecte. 
 
Quart.- Transcorregut el termini per presentar reclamacions, l’aprovació provisional 
esdevindrà definitiva sense necessitat de prendre cap altre acord. 



 

 

 
Cinquè.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació s’aprova la proposta.  
 
El regidor Joan Soler demana si cal intervenir a la part que s’ha adjudicat a l’Ajuntament i 
el regidor d’urbanisme explica quines actuacions s’hi proposen. 
 
 

4. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE L’OBRA DEL CAMÍ DEL MESQUÍ. 
 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, com a promotor de l’obra, proposa condicionar i 
pavimentar un tram del camí que s’inicia a la carretera BV-5202 de Sant Julià de Vilatorta 
a Vilalleons i finalitza a la masia del Mesquí. 
 
Actualment el camí és de tot-ú i/o grava excepte alguns trams on sobresurt la roca. És 
una gran capacitat de circulació de trànsit la que ha de suportar aquest camí, per la qual 
cosa l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha de realitzar anualment actuacions de 
manteniment i conservació d’aquest vial rural produït pel pas de vehicles agrícoles que el 
degraden, ja que dona servei a nombroses explotacions agrícoles i camps de conreu. El 
camí necessita un repàs en les cunetes i l’arranjament definitiu de la pavimentació, ja que 
hi ha trams sobre roca, trams degradats i d’altres de tot-ú i l’estat actual fa que es 
requereixi de més manteniment i d’una actuació més immediata sovint. 
 
Vist el projecte tècnic d’obra ordinària “Proposta de millora del camí del Mesquí” on es 
presenta l’estudi per condicionar i pavimentar el tram del camí que s’inicia a la carretera 
BV-5202 de Sant Julià de Vilatorta a Vilalleons i finalitza a la masia del Mesquí, redactat 
per l’arquitecte Enric Gil Marès, arquitecte municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Atès que l’informe tècnic acredita la necessitat de la pavimentació degut a les freqüents 
accions de manteniment que s’hi ha de dur a terme per la seva elevada circulació. 
 
Atesa la necessitat de l’aprovació del projecte de l’obra per part de l’Ajuntament tal i com 
determina el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.  
 
Atès que el projecte té una relació detallada de les despeses que comporta el projecte 
amb un  pressupost d’execució per contracte de 33.921,94 euros (IVA inclòs). 
 
Vist l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària “Proposta de millora del 
camí del Mesquí”, redactat per l’arquitecte Enric Gil Marès, arquitecte municipal de Sant 
Julià de Vilatorta, tècnic col·legiat al COAC amb número 17.859/4; amb un pressupost 
d’execució per contracte de 33.921,94 euros (IVA Inclòs). 



 

 

 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període de trenta dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’Anunci corresponent el 
Diari Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal a 
efectes d’al·legacions i/o reclamacions sobre el projecte. 
 
L’Alcalde explica que s’executaran dos projectes d’arranjament de camins, el camí 
d’Altarriba i el camí del Mesquí, el primer suposa una connexió entre les carreteres BV 
5201 i BV 5202, en canvi el camí del Mesquí repercuteix exclusivament en el benefici de 
les finques a les que don accés. El regidor Jaume Miravet considera que l’actuació al 
camí d’Altarriba podria implicar un increment important del trànsit de vehicles i planteja la 
necessitat d’adaptar els seus accessos. El regidor Santi Garolera explica el contingut més 
tècnic del projecte del camí del Mesquí.   

 
 

5. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “CAMÍ DEL MESQUÍ”. 

 
Vist el projecte d’obra “Camí del Mesquí” consistent en el condicionament i pavimentació 
d’un tram del camí del Mesquí que s’inicia a la carretera BV-5202 i finalitza a la masia del 
Mesquí que suposen un benefici específic per les finques incloses a l’àmbit del projecte. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de setembre de 2016 en el qual s’acordava 
la modificació de l’ordenança fiscal núm.36 reguladora de les contribucions especials, 
reconeixent expressament com a fet imposable de les mateixes, la realització d’obres en 
camins rurals quan de les mateixes derivi un benefici o un augment de valor dels béns 
dels subjectes passius.  
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals referent a l’acreditació del nexe causal 
entre els serveis, susceptibles d’imposició per mitjà de contribucions especials, i 
l’existència d’un benefici especial per als subjectes passius. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals referent a la justificació dels criteris 
que s’han seguit per incloure els subjectes passius i el percentatge de repartiment d’acord 
amb la ponderació adequada entre el benefici general i particular. 
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Imposar contribucions especials per l’execució de les obra “Camí del Mesquí”, 
que té la seva justificació en el benefici concret, directe i especial dels immobles de 
l’àmbit del projecte. 
 
Segon: Ordenar les contribucions especial per a la determinació dels seus elements 
necessaris de la següent manera: 
 



 

 

a) El cost previst de l’obra, segons projecte tècnic, susceptible de generar un benefici 
particular als immobles de l’àmbit del projecte és de 33.921,94 €  i el cost suportat 
per l’Ajuntament és de 14.356,62 €, a conseqüència de la deducció proporcional 
de la subvenció del Programa complementari de millora de camins de la Diputació 
de Barcelona de 19.565,32 €  (del total de 48.384,20 € distribuït proporcionalment 
entre el camí d’Altarriba i el camí del Mesquí). 

b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 7.920,96 €, havent-hi deduït 
el 10% corresponent a l’Ajuntament, i 5.000 € d’una aportació voluntària. Aquesta 
quantitat té el caràcter de simple previsió fins a conèixer el cost real de l’execució 
de l’obra. 

c) S’apliquen com a mòduls de repartiment: 
- 85% de l’import a repartir amb contribucions especials: els metres quadrats de 

sostre edificat de les finques. 
- 15% de l’import a repartir amb contribucions especials:  els metres de 

distància des de l’inici del camí a la carretera BV-5202 fins a cadascuna de les 
finques  

d) S’aprova la relació de subjectes passius i quotes individuals resultants d’aplicar la 
quantitat a repartir entre els beneficiaris els valors del mòduls aplicables. 

e) En tot allò no previst en aquest acord, regeix l’Ordenança fiscal general 
reguladora de contribucions especials. 

 
Tercer: Sotmetre a informació pública l’expedient, mitjançant anuncis al BOPB, al web de 
l’Ajuntament, i al tauler d’anuncis municipal, per un termini de trenta dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Així mateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats 
podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents. 
 
Quart: Considerar l’acord aprovat definitivament si no es produeixen reclamacions en el 
termini d’informació pública, havent-se de notificar individualment, a cada subjecte passiu 
les quotes que els corresponguin. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’aprova la proposta. 
 
L’Alcalde justifica l’aplicació dels criteris de repartiment. Fa referència a l’aportació 
voluntària, que es dedueix prèviament a la repercussió de les quotes de les contribucions 
especials, i insisteix en que amb l’execució d’aquesta inversió no caldrà fer el 
manteniment continu que requeria aquest camí. 
 
 

6. RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A LA CONTINUÏTAT 
DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL SERVEI D’AIGUA AMB 
SOREA. 

 
En data 19 de juny de 2017, l’alcalde va dictar la següent resolució, de la que es proposa 
la seva ratificació i notificació a SOREA: 
 



 

 

“Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar, en sessió celebrada en data 
21 de juny de 1982, l’adjudicació del concurs de l’arrendament del servei de 
subministrament d’aigua a l’empresa Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, 
S.A., actualment SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
S.A.U. 
 
Vist que el contracte preveu una durada de cinc anys prorrogables tàcitament per 
períodes de cinc anys i que la pròrroga vigent finalitza el 21 de juny de 2017. 
 
Vist que per resolució d’Alcaldia de data 21 de juny de 2016 es va resoldre renunciar a la 
pròrroga prevista en el contracte, considerant que el contracte d’arrendament 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.  
 
Vista la imminent finalització del contracte i la necessitat de la continuïtat del servei 
mentre s’estudien les diferents formes de gestió del servei i vist que l’Ajuntament no ha 
iniciat cap procés de licitació del servei. 
 
Vist que l’article 235 del ROAS estableix que, sens perjudici de les obligacions 
específiques que s’estipulin en el contracte, és obligació del contractista “prestar el servei 
amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l’ens local contractant sense altres 
interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas 
d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es 
faci càrrec de la seva gestió”. 
 
Vist que l’article 19 del Plec de condicions econòmic-administratives, sobre la continuïtat 
del servei, estableix que l’aigua es posarà a disposició dels abonats de forma permanent. 
 
Vist que el servei d’abastament d’aigua potable és un servei bàsic i indispensable. 
 
RESOLC: 
 
Primer: Requerir a SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
S.A.U., actual adjudicatària de la gestió del servei municipal d’aigua de Sant Julià de 
Vilatorta, per tal que continuï portant a terme la gestió del servei municipal en les 
mateixes condicions que fins ara, mentre s’estudien les diferents formes de gestió del 
servei o fins que es tramiti i resolgui el corresponent expedient de licitació del servei. 
 
Segon: Proposar al Ple de la Corporació, en la primera sessió que es celebri la ratificació 
d’aquesta resolució.” 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 
 
L’alcalde exposa la intenció del Consell Comarcal d’Osona de crear una empresa mixta 
per a la prestació del servei d’aigua, en la qual el control el continuaria tenint 
l’Administració, aprofitant les avantatges d’una economia d’escala. Les alternatives a 
delegar aquest servei a l’empresa mixta, passen per la gestió directa que suposa assumir 



 

 

un servei molt tècnic amb mitjans personals que l’Ajuntament no te i per altra banda 
l’adhesió al Consorci de la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, al qual hi pertanyen 
ajuntaments grans, en qüestiona la importància relativa que hi tindria un ajuntament com 
el de Sant Julià de Vilatorta. 
 
El regidor Jaume Miravet considera que s’haurà d’estudiar en quines condicions es 
delegaria el servei d’aigua a l’empresa mixta del Consell Comarcal. L’alcalde creu que el 
compte de resultats es farà per cada municipi, però que, evidentment, s’haurà d’estar 
atent a la fórmula que es proposi. També explica que la creació de l’empresa mixta per 
part del Consell Comarcal requereix un concurs públic per a escollir el soci empresarial.  
 
 

7. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE D’OBRES: “CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE LA 
ZONA ESPORTIVA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA”, AMB LA 
SOCIETAT AXIS PATRIMONI SL. 

 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el dia 27 d’octubre de 2016 el projecte tècnic de les 
obres de construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta, les 
quals varen ser adjudicades a l’empresa AXIS PATRIMONI SL per acord de data 28 de 
desembre de 2016 per un preu de 395.900,51 € (IVA inclòs) i amb un termini d’execució 
de 9 mesos comptats des de la data que determini l’acta de comprovació de replanteig, 
signada el dia 9 de febrer de 2017, la qual determina que el termini d’execució comença a 
partir del mateix dia, atès que el Pla de Seguretat i Salut, aprovat per Decret de l’alcaldia 
de data 7 de febrer de 2017, ja estava notificat a l’adjudicatària. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2017, pel qual es 
requerien al contractista les justificacions de la demora en l’execució de les obres 
posades de manifest en l’informe de la direcció facultativa, segons el qual el ritme 
d’execució feia preveure un incompliment del termini; requeriment notificat el 31 de març 
de 2017 sense haver obtingut cap resposta per part del contractista. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, pel qual es proposava 
un cronograma d’execució de les obres a pactar amb l’empresa contractista, amb 
l’objectiu d’evitar caure en una demora en l’execució de les obres amb caràcter 
irrecuperable; proposta que no ha obtingut cap pronunciament per part de l’adjudicatària.  
 
Denunciada, en l’informe de data 22 de juny de 2017, per part dels directors facultatius de 
les obres, la demora irrecuperable en l’execució de l’obra per causes imputables al 
contractista, recollit als articles 212 i 223  del Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, com a causa de resolució del contracte.  
 
Atès que l’informe dels tècnics facultatius justifica la necessitat de confiscar la fiança 
dipositada per Axis Patrimoni SL  davant l’Ajuntament per l’adjudicació de l’obra, a fi i 
efecte de fer front als danys i perjudicis que es puguin derivar de la resolució del 
contracte. 
 



 

 

Essent necessària la immediata execució de les obres a fi i efecte de poder entregar a 
l’ús públic l’equipament esportiu, finançat parcialment per diverses administracions, les 
quals imposen uns terminis d’execució pels quals l’Ajuntament haurà de sol·licitar la 
corresponent pròrroga. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- Que s’incoï expedient administratiu per poder acordar, si s’escau, la resolució del 
contracte administratiu per a l’execució de les obres de construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta, incorporant a l’expedient el preceptiu informe de 
secretaria-intervenció, per tal que el Ple dicti la resolució que estimi pertinent. 
 
Segon.- Que es doni tràmit d’audiència al contractista i al Banc de Sabadell, com entitat 
avalista d’ Axis Patrimoni SL en aquesta obra, per tal que dins els deu dies hàbils 
següents a la notificació d’aquest acord, presenti les al·legacions que cregui convenient 
en relació amb l’informe proposta de resolució del contracte d’obres elaborat pels 
directors facultatius en data 22 de juny de 2017. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’aprova la proposta. 
 
L’alcalde manifesta la seva decepció per aquesta contractació i espera poder resoldre la 
situació amb la màxima celeritat possible per tal d’evitar perjudicis a l’interès públic. 
 
 
 

8. MOCIÓ REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA DELS SERVEIS 
PÚBLICS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIORITÀRIES. 
 

L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels 
seus recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre 
ingressos i despeses no financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de 
consolidació dels comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament 
d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució que posava els 
interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat 
l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben amb la 
restricció de la regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al 
creixement de l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia 
ha provocat un increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania. 
 
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma 
com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per 
utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en 
termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de 
manera que els ajuntaments hem de seguir aportant recursos per donar resposta a les 



 

 

nombroses necessitats socials existents, així com a la implementació de polítiques de 
foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. 
 
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense 
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells 
d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats 
autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a 
la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits 
estructurals que després serveixen per compensar l’incompliment dels objectius de dèficit 
del propi Estat espanyol. 
 
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius 
acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé 
tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 
7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers 
exercicis és gairebé de 26.000 milions. 
 
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de 
Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, 
conservant només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb 
l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, 
previsiblement al mes de juny. 
 
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària 
per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de 
ser proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest 
sentit, reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria 
d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus 
superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, 
promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per 
al municipi. 
 
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions 
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 
 
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum 
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 
 
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora 
canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a 
destinar a inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per 
l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat. 
 
 
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
proposa d’adopció dels següents acords: 
 



 

 

Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments 
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del 
pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de 
la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de 
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els 
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, 
computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió. 
 
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma 
de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances 
municipals. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen la 
Corporació s’aprova la moció. 
 
L’alcalde mostra la seva indignació pel fet que l’Estat central obligui les administracions 
locals i autonòmiques al compliment d’unes mesures econòmiques estrictes per presentar 
el deures fets davant Europa i que el propi Estat incompleixi.  
 
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE 
FACTURES I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1R TRIMESTRE 2017. 

 
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 31.03.2017, 
l’Ajuntament havia abonat les obligacions reconegudes en el termini establert a 
l’esmentada Llei, a excepció d’aquelles obligacions reconegudes que el creditor carrega 
en compte i que no ho ha fet en l’esmentat termini. 
  
Així mateix s’informa que a data 31/03/2017 hi ha un import de 5.883,66 € corresponents 
a 3 factures  una de les  quals han transcorregut més de tres mesos i les altres dues mes 
de dos mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’han tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació 
 
Per altra banda s’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al 
Ministeri d’Hisenda sobre el període mig de pagament a proveïdors, en compliment del 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul 



 

 

del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, amb el 
següent resultat: 
  
Ràtio operacions pagades (dies): - 6,19 

Import de pagament realitzats: 426.714 € 

Ràtio d'operacions pendents (dies): -11,95 

Import de pagaments pendents: 103.901 € 

PMP (dies) : -7,32 

 
 

2. 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 2017: 
- 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. 
 

3. 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: 
 

31/03/2017 Convocatòria JGL 7/2017 
31/03/2017 Reconeixement funcions oficial 1a serveis de manteniment a operaris de la plantilla 
03/04/2017 Contractació substitució monitora ecolars NEE escola Bellpuig  
04/04/2017 Liquidació del pavelló 
07/04/2017 Ordre execució disciplina urbanística carrer Sant Roc 32 (part posterior finca) 
18/04/2017 Autorització d'ús del pavelló 
18/04/2017 Acord incoació 17/11S 17017116 
18/04/2017 Acord incoació 17/12S 17019956 
21/04/2017 Convocatòria JGL 8/2017 
26/04/2017 Autorització pròrroga per realització d'obres al carrer del Fang, s/n 
26/04/2017 Autorització per fer concert a la terrasa del bar El Jepi 
03/05/2017 Autorització activitat musical instal.lacions club tennis 
03/05/2017 Empadronament d'una persona 
05/05/2017 Autorització de pas Club Ciclista Calma 



 

 

05/05/2017 Convocatòria JGL 9/2017 
08/05/2017 Empadronament d'una persona 
09/05/2017 empadronament de tres persones 
09/05/2017 Autorització de pas caminada AFMMO 
09/05/2017 Liquidacions pavelló 
13/05/2017 Acord incoació 17/13S 17021033 
13/05/2017 Acord incoació 17/14S 17023625 
13/05/2017 Acord incoació 17/15S 17025111 

15/05/2017 
Sol·licitud pròrroga terminis execució i justificació subv. actuació tallada i estassada 
zona El Perer 

16/05/2017 Empadronament de dues persones 
19/05/2017 Convocatòria JGL 10/2017 
22/05/2017 Empadronament d'una persona 
22/05/2017 Empadronament de dues persones 
22/05/2017 Decret de prorroga del Pla Local de Joventut 
22/05/2017 Anul·lació convocatòria sessió JGL 10/2017 
23/05/2017 Contractació monitors Fira 
24/05/2017 Empadronament de dues persones 
29/05/2017 Contractació Programa complementari Foment de l'ocupació local 
30/05/2017 Empadronament de tres persones 
02/06/2017 Convocatòria JGL 10/2017 
12/06/2017 Empadronament d'una persona 
12/06/2017 Empadronament d'una persona 
13/06/2017 Empadronament d'una persona 
13/06/2017 Contractació directora i monitors Casal d'estiu 
15/06/2017 Acord incoació 17/16S 17026482 
15/06/2017 Acord incoació 17/17S 17029979 
15/06/2017 Empadronament d'una persona 
16/06/2017 Convocatòria JGL 11/2017 
19/06/2017 Contractació Programa complementari Foment de l'ocupació local 
19/06/2017 Continuïtat servei subministrament aigua SOREA 
20/06/2017 Convocatòria comissió informativa especial de comptes 
20/06/2017 Convocatòria Ple 2/2017 
20/06/2017 empadronament d'un persona 
21/06/2017 Empadronament d'una persona 
22/06/2017 Empadronament d'una persona 
23/06/2017 Autorització per posar música terrassa bar piscines 

 
Els regidors es donen per assabentats 
 
 

4. 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: 
 



 

 

- Posada en marxa del vehicle de serveis Merlo i baixa del Dúmper per ser una  
màquina ja obsoleta. El canvi ha de suposar una millora considerable per al 
Servei de manteniment. 

- Festa Major: en relació al concert de Txarango, explica que el Consell de 
Joventut Tupinots assumeix una part del cost. En quant a l’aforament i amb 
l’aplicació de les mesures correctores adaptades als estudis del Pla 
d’autoprotecció de l’equipament del pavelló es permet l’assistència de 1.652 
persones entre la graderia i la pista. Amb aquesta actuació s’enceta un nou 
perfil de programació de concerts aparcant la festa de la disco mòbil.  

- Fibra òptica: l’operadora AP Futura preveu iniciar el desplegament de la xarxa 
en un parell de setmanes. Inicialment la capçalera de la xarxa s’instal·larà  al 
semisoterrani de l’Arca de Noè. Inicialment la xarxa s’alimentarà des del 
municipi de Folgueroles per posteriorment alimentar-la des de la Mata. 

- Pla ocupacional: Contractació de dos operaris per a l’Àrea de serveis, un 
tècnic d’administració general que ha de donar suport al projecte d’implantació 
de l’administració electrònica a l’Ajuntament i un operari de manteniment de 
piscines. Per altra banda, mitjançant el Consell Comarcal d’Osona també 
s’han contractat dues persones aturades i que reunien les condicions 
establertes en el Programa de treball i formació, per a la realització 
d’actuacions compartides amb l’Ajuntament de Calldetenes. 

 
En aquest moment l’alcalde demana si algun regidor vol intervenir formulant prec o 
preguntes. 
 
El regidor Jaume Miravet s’interessa per la problemàtica generada pel soroll dels galls 
d’indi a la finca de la Coma. L’alcalde explica que l’activitat compleix la normativa que li és 
d’aplicació i en aquest sentit ho han manifestat els tècnics municipals, considerant que 
l’activitat administrativa, ja sigui de concessió de llicència i de règim de comunicació, és 
de caràcter reglat, l’Ajuntament no pot negar al promotor el dret a exercir-la, sempre i 
quan es cenyeixi al contingut del projecte. En aquest sentit el regidor de medi ambient, 
Lluís Solanas, afegeix que si els veïns es queixen s’ha d’intentar buscar una solució i 
arribar a un punt d’acord. Finalment es fa referència a l’existència d’unes uralites de les 
granges velles de la Coma i que estan al costat de la casa de la Coma. 
 
 
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 
 
 


