
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2018000005  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 30 de juliol de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 22:10 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Jaume Miravet Peris, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
Cristina Sola Menció, Regidora 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- EXECUCIO DE LA RESOLUCIO DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA 

CONSTRUCCIO DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT JULIA DE 

VILATORTA AMB L'EMPRESA AXIS PATRIMONI SL 

3.- PROPOSTA DE REVISIÓ DELS PREUS DEL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA DE 

CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 

4.- LICITACIÓ CONTRACTE OBRA CONSTRUCCIÓ VESTIDORS ZONA ESPORTIVA 

MUNICIPAL, AMB REVISIÓ DE PREUS 

5.- APROVACIO REGLAMENT DEL SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL 

6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE "ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-

5202 PK 0+000 A PK 1+230 

7.- PRECS I PREGUNTES 

 
 



 
 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de data 18 de juny de 2018, que per unanimitat dels deu regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació s’aprova sense 
cap esmena. 
 
2.0.- EXECUCIO DE LA RESOLUCIO DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA 
CONSTRUCCIO DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT JULIA DE 
VILATORTA AMB L'EMPRESA AXIS PATRIMONI SL 
 
En la sessió de 28 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta va adjudicar a AXIS Patrimoni SL, el contracte d’obres per a la construcció 
dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta i en data 26 de gener de 
2017 es signa el contracte entre les parts. 
 
En data 26 de juny de 2017, s’acorda en sessió plenària la incoació d’expedient de 
resolució del contracte d’obres per a la construcció dels vestidors de la zona esportiva 
de Sant Julià de Vilatorta, declarat caducat per acord del Ple de la Corporació en data 
22 de novembre de 2017, iniciant-se immediatament un nou expedient de resolució 
que es va notificar al contractista i a l’entitat avaladora, incorporant-se a aquest 
expedient totes les actuacions dutes a terme en primer expedient de resolució declarat 
caducat. 
 
Entenent que hi ha oposició del contractista, en data 28 de desembre de 2017 es 
remet al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
l’expedient tramitat i la petició de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora (CJA) 
entrant, en data 16 de febrer de 2018, la petició de dictamen a la CJA. 
 
En data 19 d’abril de 2018, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya emet un dictamen que informa favorablement la resolució del contracte 
d’obres subscrit entre AXIS Patrimoni SL i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per a 
la construcció d’uns vestidors a la zona esportiva del municipi. 
 
Vistes les dues certificacions d’obra per imports de 8.434,17 € i 887,80 (IVA inclòs) 
respectivament aprovades per acords de la Junta de Govern Local en sessions de 
data 15 de maig i 19 de juny de 2017, de les quals la segona certificació no ha estat ni 
signada pel contractista, ni facturada. 
 
Vista l’acta de comprovació, amidament emesa pels directors de l’obra, efectuada 
sobre el terreny el dia 10 de maig de 2018, amb l’assistència de representants de 
l’empresa Axis Patrimoni SL, prèvia citació, amb l’objecte de fer la proposta de 
liquidació que inclou la constatació i mesurament de les obres efectuades d’acord amb 
el projecte. 
 



 
 
 

 
 

Vist l’informe dels tècnics directors d’obra en el que en base a l’acta de comprovació i 
amidament de l’obra efectuada, es consideren quines obres son bones i rebedores i 
se’n fa la corresponent liquidació, per valor de 7.206,95 €. 
 
Vista la proposta d’indemnització per danys i perjudicis causats a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, feta pels serveis tècnics municipals, i valorats en 119.312,88 €, que 
tenen en compte els efectes que implica el retard en la inversió projectada i l’augment 
de les despeses ocasionades a l’Ajuntament fins el moment. 
 
Vist l’acord de Ple de 17 de maig de 2018 pel qual es va resoldre el contracte amb 
AXIS Patrimoni SL, es va aprovar la liquidació econòmica així com la proposta 
d’indemnització donant audiència a l’interessat en ambdós casos. 
 
Tenint en compte que en data 25 de maig de 2018 es va notificar al contractista i a 
l’entitat bancària avaladora el referit acord del Ple de data 17 de maig, atorgant recurs 
de reposició potestatiu o recurs contenciós-administratiu a la resolució del contracte, i 
concedint un termini d’audiència a l’aprovació de la liquidació econòmica i proposta 
d’indemnització per danys i perjudicis. 
 
Vist que el contractista no ha presentat al·legacions dins el termini d’audiència contra 
l’aprovació de la liquidació econòmica i proposta d’indemnització per danys i perjudicis. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Executar la garantia retinguda per import de 32.719,05 € (trenta-dos mil set-
cents dinou euros amb cinc cèntims) en forma d’aval bancari del Banc de Sabadell, SA 
(inscrit en el registre especial d’avals amb el núm. 10001071846), requerint a l’efecte 
l’entitat avaladora indicant-li la forma de realitzar l’ingrés i el termini per fer-ho. 
 
Segon.- Reclamar a Axis Patrimoni el pagament de la quantia de 78.499,08 €, 
corresponent a l’import de la indemnització una vegada deduïts l’import de la garantia 
(32.719,05€) i l’import de la liquidació econòmica de l’obra (8.094,75€), indicant-li la 
forma de realitzar l’ingrés i el termini per fer-ho. 
 
Tercer.- Les reclamacions es fan a reserva i sens perjudici d’altres costos derivats de 
la resolució del contracte que en aquest moment no poden ser objecte de valoració. 
 
L’alcalde insisteix que és impossible conèixer la totalitat dels danys i perjudicis que la 
resolució del contracte causarà a l’Ajuntament i en conseqüència a l’interès públic i 
que per aquest motiu la valoració que s’ha fet a data actual a reserva del cost que 
suposi l’execució final de l’obra, i que es confia poder aportar en el procés contenciós. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- PROPOSTA DE REVISIÓ DELS PREUS DEL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA 
DE CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 
 
Vist el projecte d’obra de construcció dels vestidors de la zona esportiva municipal, 
redactat pels arquitectes Xavier i Carles Claparols Llach, aprovat per l’Ajuntament en 



 
 
 

 
 

sessió de data 27 d’octubre de 2016 i la seva modificació aprovada en data 17 de maig 
de 2018. 
 
Vist que el procediment obert de licitació del contracte d’obra per a l’execució de 
l’esmentat projecte va quedar desert i que durant el procediment negociat tramitat 
posteriorment cap de les empreses invitades han formulat proposta. 
 
Vist l’informe dels arquitectes redactors del projecte en el qual es posa de manifest 
que és necessari una revisió de preus addicional a la fórmula aplicada en el projecte 
modificat, conseqüència del temps transcorregut i de l’evolució del sector de la 
construcció durant aquests dos darrers anys. 
 
Vista la revisió de preus proposada pels arquitectes redactors, que augmenta el 
pressupost en un 19,46 % respecte el projecte inicial. 
 
Vist l’article 43 e) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que atribueix competències a l’òrgan que va 
aprovar el projecte per aprovar les seves posteriors modificacions. 
 
Atès que la modificació del projecte no te caràcter substancial perquè no representa un 
increment, ni en més ni en menys, del 20% del pressupost, i les modificacions que 
s’introdueixen son conseqüència de necessitats noves imprevistes en el moment 
d’elaborar el projecte inicial. 
  
Es proposa al Ple l’adopció el següent acord: 
 
Aprovar la revisió de preus del projecte d’obra ordinària “Construcció dels vestidors de 
la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta” redactat pels arquitectes Xavier Claparols 
Llach i Carles Claparols Llach, amb un pressupost final d’execució per contracte de                 
472.944,27  €, més  12.384,48  € en concepte d’obres complementàries (IVA inclòs). 
 
L’alcalde explica que la nova revisió ha estat necessària perquè així ho ha posat de 
manifest el fet que la licitació quedés deserta, els preus en el context actual 
requereixen una revisió que va més enllà d’una simple actualització tal i com es va fer 
per la darrera licitació. Ara el context econòmic ha canviat, i les empreses tenen 
dificultat en trobar mà d’obra per l’excés de feina que en aquest sector s’està produint. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LICITACIÓ CONTRACTE OBRA CONSTRUCCIÓ VESTIDORS ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL, AMB REVISIÓ DE PREUS 
 
Vist l’expedient de licitació tramitat per a la contractació de l’obra de “Construcció dels 
vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, segons projecte amb revisió 
de preus, en el qual es justifica la necessitat de la contractació, i que inclou el plecs de 
clàusules administratives particulars que han de regular la contractació els quals 
preveuen el procediment de licitació, els criteris de solvència tècnica, professional, 
econòmica i financera que han de reunir els licitadors, els criteris d’adjudicació que 
permetin l’adjudicació a la millor proposta en base a la relació qualitat-preu, i finalment 



 
 
 

 
 

justifica la no divisió en lots del contracte per a la millor coordinació de l’execució de 
les prestacions i per garantir una correcte execució, sense alterar l’objecte del 
contracte per evitar les regles generals de la contractació. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció, emès en relació a l’expedient. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars de la contractació de l’obra “Construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
procediment obert simplificat amb més d’un criteri d’adjudicació i pel tràmit ordinari, 
establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà 
de vint dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
 
Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 326 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i l’article 21 del RD 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. La Mesa serà presidida pel senyor alcalde, 
la secretària-interventora, una funcionària de l’Ajuntament i una altra funcionària de 
l’Ajuntament que farà les funcions de secretària. 
 
Quart.- Condicionar el present acord a l’aprovació definitiva de la modificació 
pressupostària 4/2018 per a l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar 
els contracte. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
5.0.- APROVACIO REGLAMENT DEL SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL 
 
Vista la proposta feta per la Diputació de Barcelona de Reglament del Servei d’Arxiu 
Municipal i publicat al BOPB, del 12 de desembre de 2017 i anunciat al DOGC número 
7521 de 21 de desembre de 2017; la qual suposa una actualització de la normativa 
contemplada pel Reglament del Servei d’Arxiu Municipal. 
 
Tenint en compte que té com a objectiu esdevenir l’instrument idoni per regular el 
funcionament del SAM amb tots els agents que hi intervenen, és a dir, els usuaris de 
l’ajuntament, l’arxiver itinerant de la Diputació i els usuaris externs. 
 
Vist que l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es troba adherit al 
Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipal que coordina l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i es materialitza a través de 
l’assistència d’un equip d’arxivers itinerants. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 
 

 
Primer.- Aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal proposat per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE "ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES 
BV-5202 PK 0+000 A PK 1+230 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde explica exhaustivament el contingut del 
projecte que l’Oficina Tècnica de mobilitat i seguretat viària local de la Diputació de 
Barcelona ha redactat per l’Ajuntament de l’itinerari per a vianants i ciclistes BV5202 
pk 0+00 a pk 1+230. L’exposició la fa per trams d’itinerari, i sobre plànol va 
assenyalant les principals característiques de cada tram, dels accessos a la 
urbanització del Puig i als habitatges disseminats... Conclou explicant que la carretera 
BV-5202 acabarà al polígon industrial, i el seu pas per al polígon no tindrà la 
consideració de carretera la qual cosa evitarà limitacions. El projecte te un pressupost 
d’1.275.000 € dels quals hi ha un compromís de finançament per part de la Diputació 
de Barcelona de 800.000 €. 
 
Acabada l’exposició, per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte constructiu “Itinerari per a vianants i ciclistes 
BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM Sant Julià de Vilatorta”, amb un pressupost de un 
milió cinquanta-quatre mil dos-cents setanta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims 
(1.054.273,44 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (221.397,42 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 1.275.670,60EUR. Conté, així mateix, l’estudi de 
seguretat i salut, que preveu l’article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
Segon.- Efectuar exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis 
municipal, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions 
davant d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Disposar que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit 
de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en virtut de la 
present resolució esdevindrà definitiva, sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Quart.- Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació 
temporal i servitud de pas, pel citat projecte, situats al terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de 
la Província, en un dels diaris de més circulació de la província, al web  i en els taulers 



 
 
 

 
 

d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquest Ajuntament. En el cas de no 
haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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Cinquè.- Notificar la present resolució a tots els interessats. 
 
 
7.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde demana als regidors de la Corporació si 
volen formular alguna pregunta. El regidor Jaume Miravet s’interessa per les 
actuacions que s’estan fent per al tractament de l’eruga defoliadora del boix. “(../..) 
L’alcalde respon que pel que fa al bosc, els tècnics desaconsellen la fumigació 
extensiva en boscos i espais oberts pel perjudici que pot causar en altres espècies i 
només recomana la seva aplicació en tanques i jardins. Des del Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries Savassona s’està duent a terme un programa pilot mitjançant 
trampes amb feromones específiques. Pel que fa als boixos en zones urbanes el 
Consorci ha publicat les instruccions sobre el tractament a aplicar. 
 
L’alcalde comenta la convocatòria de la plaça d’arquitecte i de la intenció d’allargar el 
termini de presentació d’instàncies amb l’objectiu de facilitar la concurrència per 
coincidir la publicació el mes d’agost. 
 
Finalment es fa un recordatori de les activitats festives previstes aquest mes d’agost, 
concretament les festes del carrer de Sant Roc i de la Festa Major de Vilalleons. 
 
 
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. 
 
Signat electrònicament. 
 


