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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de data 24 de setembre de 2018, que per unanimitat dels onze regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació s’aprova 
esmenant, a proposta de l’alcalde, l’apartat de precs i preguntes, que ha de dir: 
“(../..) 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. (../..).” 
 
2.0.- PROPOSTES D'ACORD 
 
2.1.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2017 
 
Vist el que disposa l’art. 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
i el capítol II del títol IV de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, 
referent al compte general. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió especial de comptes emès en data 30 de juliol 
de 2018 en relació al compte general de l’exercici 2017. 
 
Atès que el compte general informat favorablement està sotmès a informació pública 
mitjançant anunci al BOPB de data 13 d’agost de 2018, i al tauler d’anuncis municipal.  
 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 



 
 
 

 
 

Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2017 que està format pels comptes 
anuals de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta; comptes integrats per la següent 
documentació: 
Balanç  
Compte del resultat econòmic-patrimonial 
Estat de liquidació del pressupost 
Memòria 
 
Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que és la 
següent: 
 
Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 
Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament, 
referides a final d’exercici. 
 
Tercer.- Trametre tota la documentació a la Sindicatura de Comptes per a la seva 
fiscalització. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA 4/2018 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 4/2018 de suplements de crèdit 
mitjançant transferència de crèdits i majors ingressos finalistes.  
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció.  
 
Es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 4/2018, en els 
següents termes: 
 

 

 MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 4/2018  

    DESPESA     crèdit inicial   modificació    crèdit definitiu  

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT                                  -      

13,342,622,02 
CONSTRUCCIÓ VESTIDORS ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL     419.005,80         79.549,34             498.555,14    

           79.549,34      

          

 FINANÇAMENT           

      crèdit inicial     modificació     crèdit definitiu   

NOUS INGRESSOS         

380,00 EXECUCIO GARANTIA DEFINITIVA       21.919,86         10.259,09               32.178,95    

870,10 
ROMANENT TRESORERIA 
AFECTAT (SOLARS)                       -           69.290,25               69.290,25    



 
 
 

 
 

      79.549,34   
 
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  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.3.- PROPOSTA ACORD PLE APLICACIÓ DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS I 
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PREVISTES A LA LLEI GENERAL DE 
PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 
 
 ANTECEDENTS 
 
Primer: La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2018 preveu en el seu títol III de les despeses de personal el següent: 
Art. 18.2 “Les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior a l’1,5% respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, 
tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 
A més, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 fos 
igual o superior al 3,1%, s’afegiria, amb efectes 1 de juliol de 2018, un altre 0,25% 
d’increment salarial. 
A més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2% de la massa salarial per 
a, entre d’altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de treball 
amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a 
plans de pensions. En aquelles Administracions en situació de superàvit pressupostari 
en l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà arribar al 0,3%.” 
 
Segon: Per acord del Consell de Ministres de data 13 de juliol de 2018 es va aprovar 
l’increment del 0,25% addicional en les retribucions del personal al servei del sector 
públic, per haver-se certificat la taxa de creixement del PIB en un 3,1%. 
 
Tercer: Per decret de l’alcaldia de data 20 de març de 2018 es va aprovar la liquidació 
pressupostària de l’exercici 2017 amb situació de superàvit pressupostari. 
 
Quart: La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2018 preveu en la seva Disposició addicional 54a: 
Apartat Ú: “Cada Administració Pública podrà determinar, prèvia negociació col·lectiva, 
les retribucions a percebre pel personal seu servei, en situació d’incapacitat temporal 
que, sumat a la prestació del Règim general de la Seguretat Social arribi al 100% de 
les seves retribucions fixes dels mes d’inici de la incapacitat laboral.” 
 
Cinquè: El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat va regular la prestació 



 
 
 

 
 

econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les 
Administracions Públiques, establint la possibilitat de complementar fins a uns límits 
establerts en el mateix Reial Decret la prestació per incapacitat temporal. En aquest 
sentit el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 d’octubre de 2012 va aprovar 
reconèixer uns complements en funció del tipus de contingència que hagi provocat la 
incapacitat temporal o a la durada de la mateixa. 
 
Sisè: La Mesa de negociació del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament reunida 
en data 13 de setembre de 2018 va acordar: 
“I. Que els increments legals disposats a l’article 18 de la Llei general de Pressupostos 
de l’Estat de l’any 2018 s’aplicaran, sempre i quan sigui tècnicament possible, a la 
nòmina del mes d’octubre de 2018. 
II. Que l’increment addicional del 0,3% calculat sobre la massa salarial del 2017 
s’aplicarà de forma lineal a tots els empleats de l’Ajuntament, de la forma següent: 

a. En quant al personal funcionari, incrementant a cada empleat en l’import que 
correspongui el Complement específic. 

b. En quant al personal laboral, amb la creació d’un nou complement transitori a 
cada empleat, l’import del qual s’integrarà dins del Complement específic en el 
moment en que s’aprovi la RLLT per la Corporació. 

III. Que s’abonarà a tots els empleats públics que siguin declarats en situació 
d’incapacitat temporal, per qualsevol contingència un complement retributiu de la 
prestació del 100% de les retribucions brutes des del primer dia de baixa. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Aplicar els increments previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, de l’1,5% a les retribucions del 
personal de l’Ajuntament des de l’1 de gener de 2018, incrementat el 0,25% a partir del 
mes de juliol de 2018, més l’increment addicional del 0,3% de la massa salarial de 
l’any 2017 que s’aplicarà de forma lineal a tots els empleats de l’Ajuntament de la 
següent forma: 

-En quant al personal funcionari, incrementant a cada empleat en l’import que 
correspongui el Complement específic. 
-En quant al personal laboral, amb la creació d’un nou complement transitori a 
cada empleat, l’import del qual s’integrarà dins del Complement específic en el 
moment en que s’aprovi la RLLT per la Corporació. 

 
Segon.-  Reconèixer al personal funcionari, laboral i càrrecs electes el complement 
retributiu des del primer dia de la incapacitat laboral que sumat a la prestació del 
Règim General de la Seguretat Social arribi al 100% de les retribucions fixes brutes del 
mes d’inici de la incapacitat temporal 
 
L’alcalde explica que l’objectiu és retornar als treballadors la situació retributiva laboral 
d’abans de l’aplicació de les mesures restrictives per la crisi econòmica. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
2.4.- MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL I MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL 
 
Vista la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, aprovada inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament en data 18 de desembre de 2017, esdevenint definitiva per no 
haver-se presentat cap reclamació durant el termini d’informació pública que es va 
realitzar mitjançant anunci al BOPB de 9 de febrer de 2018. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local i que regula les disposicions generals del personal al servei 
de les entitats locals i la modificació de plantilles, entres d’altres. 
 
Vista la plantilla aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió 17 de maig de 2018, de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en el qual es va aprovar la creació de la plaça 
d’Enginyer/a (A1) a la plantilla de personal funcionari dels serveis tècnics. 
 
Vistes les responsabilitats exigides per aquesta plaça i que són les següents: 
 

- Planejar i dirigir programes, projectes, obres d’instal·lacions d’actuació 
municipal i supervisar posteriorment la seva execució. 

- Realitzar el control tècnic en la seva matèria, desenvolupant l’activitat 
inspectora que es du a terme des del seu àmbit (controlar les infraestructures 
de serveis municipals i les infraestructures de serveis a les noves 
urbanitzacions). 

- Informar les llicències d’activitats a comerços i indústries. 
- Elaborar informes d’assessorament i informatius sobre els projectes 

d’urbanització i/o de remodelació de l’espai urbà. 
- Realitzar, dins del seu àmbit competencial, la direcció d’obres municipals i 

controlar les obres a realitzar dins els Plans d’Urbanització Municipal. 
- Emetre i signar les certificacions d’obres d’enginyeria de la seva competència. 
- Participar en el desenvolupament i manteniment tècnic de la xarxa de 

clavegueram, via pública, sistema d’enllumenat, l’ordenament del trànsit del 
municipi, etc. Implementant i coordinant les tasques operatives de conservació, 
reparació i millora. 

- Realitzar el control i/o supervisió del servei d’aigua (qualitat, tractaments en 
plantes depuradores i potabilitzadores) de la gestió de residus sòlids, i de 
l’impacte ambiental de les obres públiques. 

- Controlar i supervisar el desenvolupament de les concessions de serveis de 
subministrament (aigües, gas, electricitat, etc.) i altres contractacions 
municipals. 

- Realitzar informes tècnics relacionats amb el seu àmbit competencial. 
- Vetllar pel compliment de la legislació i normativa vigent en la Corporació i al 

municipi, en relació a les seves competències, proposant normativa d’aplicació 
al municipi relacionada amb el seu àmbit d’actuació. 

- Organitzar i planificar les tasques del servei de recollides d’escombraries, de 
deixalleria i neteja viària del municipi. 

- Analitzar, elaborar i proposar mesures correctores per minvar els efectes 
d’activitats molestes. 



 
 
 

 
 

- Elaborar els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis 
externalitzats d’acord amb els objectius fixats en aquests plecs. 

- Fer el seguiment i negociació dels contractes de serveis i subministrament amb 
les empreses i proveïdors. 

- Elaborar, planificar i coordinar processos de millora en la implantació de 
subministraments i serveis energètics al municipi, controlant la despesa 
energètica i la certificació de les factures per tal d’acomplir els objectius del pla 
d’estalvi i eficiència energètica. 

- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern com a nivell extern 
proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat. 

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball 
als quals sigui designat/da en la seva matèria competencial. 

- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, 
empreses, etc. Així com amb altres departaments de la Corporació per tal de 
realitzar adequadament les tasques assignades. 

- Planificar i supervisar l’acompliment de les mesures preventives en matèria de 
prevenció de riscos i salut laboral tant de les activitats realitzades directament 
per l’àmbit com les externalitzades, en els terminis legalment establerts. 

- Acomplir les directrius sobre prevenció de riscos i salut laboral, supervisar 
l’aplicació de les mesures preventives i l’ús correcte dels materials, equips i 
productes, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament 
els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments 
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades personals. 

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  
- A les obres de construcció: verificar l’acompliment  de la legislació vigent, 

comunicant qualsevol incidència a l’autoritat competent i/o actuar com a 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut (si ha estat designat pel promotor 
de l’obra). Com a coordinador/a en l’execució de l’obra les funcions seran: 
planificar i temporalitzar els treballs; coordinar l’aplicació de la normativa per 
part dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms; aprovar el pla 
de seguretat i salut; organitzar la coordinació d’activitats empresarials; adoptar 
les mesures necessàries per accedir a l’obra. 

 
Vistes les atribucions professionals dels enginyers tècnics que estableix l’article segon 
la Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de les atribucions professionals dels 
arquitectes i enginyers tècnics. 
 
Tenint en compte el que disposa la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic i el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (LEBEP) i atès que la titulació 
de Grau és la que dóna accés al Grup A i la subdivisió entre A1 i A2 s’efectua 
exclusivament per raó de les responsabilitats assumides, i el nivell de responsabilitat 
de les funcions a desenvolupar en el lloc de treball son perfectament assumibles per 
funcionaris/àries del Subgrup A2, graduat en l’àmbit de l’enginyeria o enginyer tècnic. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 
 

 
Primer.- Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
amb la modificació del grup de la plaça d’enginyer/a municipal de personal funcionari 
de l’escala d’administració especial. 
 

PERSONAL FUNCIONARI  
III Escala d'administració especial 

GRUP NÚM.PLACES VACANTS 
 

-Subescala tècnica 
Enginyer/a 

(temps parcial, 11%, equival a 4 hores) 

A2 1 1 

 
Segon.- Modificar el grup de la plaça d’enginyer/a en la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública la modificació de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2018, mitjançant anunci al BOPB i al tauler d’anuncis. En 
el supòsit de no presentar-se cap reclamació en el termini legalment establert, l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat de prendre’n cap altre.  
 
Quart.- Notificar aquest acord al representant sindical als efectes oportuns. 
  
L’alcalde exposa la importància per a un Ajuntament de disposar d’una oficina tècnica 
competent i de caràcter pluridisciplinar. En aquest sentit explica que a la convocatòria 
d’arquitecte/a s’hi ha presentat vint aspirants. Afegeix que després de la modificació de 
la plantilla, cal modificar també l’oferta i acordar la convocatòria de la plaça per a la 
seva publicació, tràmits que son competència de l’alcaldia. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.5.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
D’ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS 
DE CATALUNYA (Exp. 2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU. 
 
ANTECEDENTS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny 
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a 
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i 
Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de 
conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 



 
 
 

 
 

2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i 
amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU. 
 
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte 
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior 
i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva 
licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, 
es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 
 
5.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 
d’agost de 2018. 
 
6.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 
 
FONAMENTS DE DRET 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de 
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 

Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables 
d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera. 

Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels 
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc 
del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a 



 
 
 

 
 

licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de 
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament 
 
ACORDA 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Sant Julià de Vilatorta al contracte basat 
(Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que 
deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives 
particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de 
Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de 
l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre 
de 2019, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Lot 1                                                                          Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    53,090 € 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    46,190 € 

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,590 € 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 

 

Lot 1                                                                           Preu tarifa 

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,500 € 

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,300 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural, així com al 
Consorci Català pel Desenvolupament Local, tot donant-li els efectes de publicitat que 
siguin preceptius. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
així com a l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
oportuns.  
 
L’alcalde es mostra satisfet per aquesta proposta de Ple, i vol donar-li la importància 
econòmica que tindrà per l’Ajuntament, per dos motius, primer perquè s’ha passat de 
gas propà a gas natural gairebé a tots els equipaments municipals, a excepció del punt 
d’informació de les Set Fonts i de l’antic Ajuntament de Vilalleons, i per altra banda 
perquè aquesta compra agregada farà que l’Ajuntament obtingui el  subministrament a 
més baix cost perquè l’adjudicació que fa l’ACM aconsegueix millors preus, utilitzant el 
principi d’economia d’escala. En conseqüència suposa per l’Ajuntament un doble 
estalvi. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
2.6.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIU A LA 
COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT 
PER AXIS PATRIMONI CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE 
CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 
 
Vista la notificació del Jutjat del Contenciós-administratiu número 7 de Barcelona, de la 
interposició d’un recurs contenciós-administratiu per part d’AXIS Patrimoni S.L., contra 
la resolució dictada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pel que es resol 
el contracte d’obres per a la construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2018, a reserva dels 
termes que en resultin de l’aprovació de l’acta, i en el qual es va acordar transcrit 
literalment:  
 
“Primer.- Trametre l’expedient administratiu copiat i autentificat, complert, foliat i 
acompanyat d’un índex autentificat dels documents que contingui, al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.7 de Barcelona. 
 
Segon.- Comparèixer com a part demandada en el recurs ordinari 291/2018C davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm.7 de Barcelona. 
 
Tercer.- Notificar als director d’obra, com a interessats en l’expedient, la interposició 
d’aquest recurs contenciós-administratiu, emplaçant-los perquè puguin personar-se i 
comparèixer en forma, com a demandats, en el termini de nou dies. 
 
Quart.- Instar la Diputació de Barcelona perquè dugui a terme la defensa judicial del 
recurs contenciós-administratiu que ens ocupa, mitjançant el Servei d’assistència i 
cooperació jurídica als municipis de la província. 
 
Cinquè.- Designar els lletres del Servei d’assessoria jurídica dels Ajuntaments de la 
Diputació de Barcelona, per tal que duguin a terme l’acció judicial. 
 
Sisè.- Designar procuradors davant els tribunal i en representació de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, els senyors Joaquin Ruiz Bilbao i Francisco Javier Manjarín 
Albert per Barcelona. 
 
Setè.- Ratificar aquest acord en el primer Ple que se celebri”. 
 
L’article 52.2 k), del 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, atorga al Ple les competències 
per a  l’exercici d’accions judicials en cas d’urgència,  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2018. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 



 
 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
2.7.- RESOLUCIO RECURS DE REPOSICIO INTERPOSAT PER AXIS PATRIMONI 
SL CONTRA L'ACORD D'EXECUCIO DE LA RESOLUCIO DEL CONTRACTE 
D'OBRES DE CONSTRUCCIO DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA 
MUNICIPAL 
 
Vist que en data 30 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament va acordar l’execució de la 
resolució del contracte per part del Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb 
un càlcul provisional de danys i perjudicis causats a l’Ajuntament, reclamant la 
indemnització primer amb càrrec a la garantia definitiva dipositada en el procés de 
licitació i la resta directament a Axis Patrimoni SL 
 
Vist que en data 3 de setembre de 2018 AXIS Patrimoni S.L. va presentar recurs de 
reposició davant l’execució de l’aval de garantia per les obres de construcció dels 
vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta. Recurs que basa la seva 
fonamentació en: 
 

- Que l’acord d’execució de la garantia i reclamació de danys i perjudicis és nul 

de ple dret per provocar indefensió al no haver-se declarat la culpabilitat del 

contractista de forma ferma. 

- Que, en el cas que no es consideri nul de ple dret, sigui anul·lable ja que 

l’acord manca de requisits formals indispensables. 

Tenint en compte el que disposa la Llei 3/2011 de Contractes del Sector Públic, 
d’aplicació en el present procediment, s’ha seguit el procediment que aquesta 
estableix per a la resolució dels contractes essent potestat de l’administració la 
resolució de contractes per alguna de les causes previstes en el plecs o en la llei, en el 
present cas l’incompliment imputable al contractista, donant-se-li audiència en cada 
nou tràmit de l’expedient i sol·licitant els informes corresponents. 
 
En aquest sentit, tal i com determina l’article 210 TRLCSP és prerrogativa de 
l’administració la resolució dels contractes administratius la qual ha valorat la 
culpabilitat del contractista havent demanat els informes tècnics corresponents i 
informe a la Comissió Jurídica Assessora per tal de procedir a la resolució del 
contracte i donant audiència al contractista per a presentar les al·legacions i aportar 
els documents que considerés adients en cada moment sense que en cap cas es 
pogués produir indefensió. 
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció segons el qual s’entén per 
resolució ferma quan contra aquesta no hi pot haver recurs potestatiu de reposició, 
esgotant la fermesa en via administrativa, la qual és suficient quan s’exigeixi 
genèricament la fermesa de la resolució com és el cas present. 
 



 
 
 

 
 

Tenint en compte que amb la desestimació del recurs de reposició s’esgota la via 
administrativa, l’execució de la resolució del contracte d’obres per a la construcció dels 
vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta, consistent en el requeriment 
de danys i perjudicis derivats de la resolució del contracte, esdevé ferma.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició contra l’execució de l’aval de garantia per 
les obres de construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta 
presentat per AXIS Patrimoni S.L. 
 
Segon.- 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 Sabadell, S.A. 
(inscrit en el registre especial d’avals amb el núm. 10001071846), requerint a l’efecte 
de l’entitat avaladora indicant-li la formar de realitzar l’ingrés i el termini per a fer-ho. 
 
Tercer.- Reclamar a AXIS Patrimoni S.L. el pagament de la quantia de 78.499,08€, 
corresponent a 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. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a AXIS Patrimoni S.L. i a Banc Sabadell, als efectes 
oportuns, fent constar que queda oberta la via contenciosa-administrativa.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
2.8.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES 3O/2018 CONSTRUCCIO 
VESTIDORS ZONA ESPORTIVA 
 
Vist l’acord de Ple de data pel qual es va obrir el procediment de licitació del contracte 
d’obres 3O/2018 per a la construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
Transcorregut el termini per a presentar ofertes, han entrat al registre general de 
l’Ajuntament dues ofertes per part de les empreses: Construccions Ferrer SA amb 
Viver de Bell-lloc i Arenes i Graves Castellot SA. 
 
Vista l’acta d’obertura de propostes de data 6 de setembre de 2018 segons la qual la  
Mesa de contractació va concloure sol·licitar informe als serveis tècnics municipals  
per a la valoració de les propostes presentades. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 6 de setembre de 2018 sobre la 
valoració de les propostes presentades, el qual determina com a proposta més 



 
 
 

 
 

avantatjosa relació qualitat-preu aquella presentada per la Unió temporal d’empreses 
Construccions Ferrer S.A. – Viver de Bell-lloc. 
 
Vista la proposta d’adjudicació del contracte d’obres per a la construcció dels vestidors 
de la zona esportiva feta per part de la Mesa de contractació a favor de la UTE 
Construccions Ferrer S.A. – Viver de Bell-lloc pel preu de 400.679,04 € més el 21% 
d’IVA amb previ requeriment de la presentació de la garantia definitiva així com la 
documentació prevista al plec de clàusules administratives particulars. 
 
Havent estat atès el requeriment de documentació i garantia definitiva per part de 
l’UTE Construccions Ferrer SA-Viver de Bell-lloc. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obres per a la construcció 
dels vestidors de la zona esportiva municipal a la UTE Construccions Ferrer S.A.  – 
Viver de Bell-lloc pel preu de 400.679,04 € més el 21% d’IVA. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.342.622.02 del pressupost de despeses de l’exercici 2018.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la UTE Construccions Ferrer S.A. – Viver de Bell-
lloc i emplaçar-la perquè comparegui a formalitzar el contracte en document 
administratiu en el termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la notificació 
d’aquest acord d’adjudicació. Així mateix, caldrà que el contractista elabori el pla de 
seguretat i salut en el treball, en el qual s’analitzin, desenvolupin i contemplin les 
previsions contingudes en l’estudi de seguretat aprovat per l’Ajuntament, pla que serà 
presentat el mateix dia de formalització del contracte. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la resta d’empreses que han participat en el 
procediment de licitació. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament la formalització del 
contracte i el corresponent contracte en el termini màxim de 15 dies una vegada 
perfeccionat el contracte.  
 
L’alcalde explica que a partir d’aquest acord, cal formalitzar el contracte conjuntament 
amb l’aportació del Pla de Seguretat per part del contractista i una vegada informat 
favorablement, signar l’acta de comprovació del replanteig i donar inici a les obres. A 
pesar de tota la pèrdua de temps que ha suposat la resolució del contracte, insisteix en 
fer una obra ben feta, no vol defectes en l’execució i això demana respectar el termini 
que el projecte demana. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.9.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2019 
 



 
 
 

 
 

Vista l’Ordre del Departament de Treball, Afers socials i Famílies TSF/134/2018, de 30 
de juliol per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019. 
 
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 el següent acord: 
 
Primer.- Proposar al Conseller de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya les dates de 10 de juny  (dilluns de Pasqua Granada)  i  22 de juliol (dilluns 
de la setmana de Festa Major), com a festes locals del 2019 al municipi de Sant Julià 
de Vilatorta, amb caràcter retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.10.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL ÚS EQUIPAMENT ARCA DE NOÈ 
 
Vista la justificació de la regidoria d’educació sobre la necessitat de disposar d’un 
equipament públic en el municipi destinat al servei de biblioteca d’acord amb les 
previsions del Mapa de Lectura Pública de Catalunya que l’instrument de planificació 
territorial que recull les necessitats de la lectura pública i estableix el tipus de servei 
que correspon a cada població. 
 
Considerant que l’edifici de l’Arca de Noè és un equipament públic actualment 
infrautilitzat perquè el centre d’assistència primària ocupa únicament la planta baixa de 
l’edifici no prevenient a curt termini la necessitat d’ampliar les instal·lacions que es 
consideren suficients per la població de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el que disposa l’article 85 del Pla d’ordenació Urbanística Municipal sobre el destí 
dels equipaments en el sentit que procedir al canvi de l’ús de l’equipament dins dels 
admesos en aquest tipus de sòl requerirà l’elaboració d’un pla especial de la zona de 
què es tracti. 
 
Vist el que disposa el text refós de la Llei d’urbanisme i el reglament de la Llei 
d’urbanisme sobre la formulació i tramitació dels plans especials de desenvolupament 
del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris i de la concreció d’ús d’aquests 
equipaments d’interès local. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord: 
 
Primer: Aprovar inicialment el pla especial per a la concreció d’usos de l’equipament 
de l’Arca de Noè. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública el pla especial per un termini d’un mes, 
mitjançant anuncis al BOPB, al diari “Ara”, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis 
municipal. 



 
 
 

 
 

 
Tercer: Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
Quart: Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
 
El regidor Jaume Miravet demana si s’ha pensat en una futura ampliació del centre 
d’assistència primària que no es podria fer si s’ocupen les dues plantes superiors de 
l’Arca de Noè amb la biblioteca. L’alcalde explica que s’han fet les consultes a l’Àrea 
bàsica i que no es preveu la necessitat perquè està sobredimensionat. Per altra banda 
el creixement demogràfic del poble es troba en una fase d’estabilització, i els darrers 
anys no experimenta un creixement exponencial. Pensa que compartir l’espai pot 
comportar unes certes dificultats, però que l’Ajuntament pot recuperar la planta 
semisoterrada com a espai per a ús dels professionals del CAP.  
 
L’alcalde creu que s’ha de fer una presentació pública del projecte. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.11.- SOL·LICITUD RECEPCIÓ OBRES D'URBANITZACIÓ DE CAMPSALARGA, 
2A FASE 
 
Vista la sol·licitud presentada per la secretària de la Junta de Compensació del pla 
parcial de Campsalarga, de data 6 de juliol de 2018, per la qual es demana la recepció 
definitiva de les obres d’urbanització del pla parcial de Campsalarga. 
 
Vistos els acords presos en les sessions plenàries de 27 de setembre de 2007 i de 7 
de febrer de 2008 respectivament de recepció de les obres d’urbanització de la 1a fase 
del pla parcial de Campsalarga i de modificació d’una condició per a la recepció. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals en els quals es posa de manifest la falta 
de correspondència entre  partides projectades, executades i certificades. 
 
Vist el que estableix l’article 131 del text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 169 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme sobre el lliurament de les obres d’urbanització. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació el següent acord: 
 
Primer: Requerir a la Junta de Compensació de Campsalarga l’adequació de les obres 
d’urbanització al projecte aprovat per l’Ajuntament i a les modificacions indicades per 
la direcció facultativa amb la justificació documental corresponent. 
 
Segon: Suspendre el termini per a la recepció de les obres d’urbanització del pla 
parcial de Campsalarga. 
 
Tercer: Indicar a la Junta de Compensació de Campsalarga que una vegada 
esmenades les deficiències, haurà de procedir a adjuntar a la sol·licitud la 
documentació que es relaciona a l’article 169 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 



 
 
 

 
 

L’alcalde lamenta la demora en l’execució de les obres d’urbanització, i creu que 
l’Ajuntament ha de col·laborar en poder recepcionar quan abans millor les obres. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.12.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.5 POUM 
"ESMENES I ACLARIMENTS DE LA NORMATIVA I DE LA DOCUMENTACIÓ 
GRÀFICA" 
 
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en sessió de data 18 de 
juny de 2018 en relació a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) número 5 relativa a “Esmenes i 
aclariments de la normativa i de la documentació gràfica”. 
 
Vistes les publicacions de l’anunci de l’aprovació inicial al BOPB en data 4 de juliol de 
2018, al diari ARA de 4 de juliol de 2018, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web 
municipal, així com la tramesa d’ofici informant sobre la modificació esmentada als 
municipis limítrofs. 
 
Vista la tramesa a l’Oficina Territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
sol·licitud d’informes sectorials per raó de la competència sobre la Modificació puntual 
del POUM.  

Vist el requeriment d’informació complementària per part de l’Oficina Territorial d’Acció  
i Avaluació Ambiental de Barcelona que demana la tramitació ambiental de la part de 
la modificació puntual del POUM que afecta sòl no urbanitzable, es considera 
convenient excloure d’aquest expedient l’esmena núm. 13 d’inclusió en el catàleg de 
masies i cases rurals de les edificacions del Bosc del Quer i la Cabana del Bosc del 
Quer, que requereix una avaluació ambiental estratègica simplificada, tal com estableix 
l’apartat b) del punt 6 de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, amb l’objectiu de no endarrerir aquesta tramitació. 

Vist que en el termini d’informació pública s’ha presentat una al·legació amb número 
de registre d’entrada E2018002820 relativa a l’esmena 6 de la modificació puntual del 
POUM, relativa a l’ús residencial de les claus urbanístiques de les zones G i J.  
 
Vist l’informe dels serveis tècnics de l’Ajuntament que proposa estimar parcialment 
l’al·legació permetent l’ús plurifamiliar només a les zones J1, J2 i J3 regulant la 
densitat en funció de la superfície de la parcel·la. 
 
Vist que l’esmena núm.3 de la modificació de la normativa del POUM referent a la 
regulació de les tanques de les parcel·les en sòl urbà inclou en l’article 47 una definició 
dels paràmetres que indueix a interpretacions diverses i que cal suprimir perquè ja te 
una regulació en cadascuna de les tipologies urbanístiques. 
 
Atès que les modificacions proposades en l’aprovació provisional respecte l’inicial no 
suposen modificacions substancials. 
 



 
 
 

 
 

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm.5 del POUM “Esmenes i 
aclariments de la normativa i de la documentació gràfica”, amb les següents 
modificacions no substancials respecte el document aprovat inicialment: 
 
I.- Estimar parcialment les al·legacions presentades amb registre d’entrada 
E2018002820, en el sentit de modificar d’admetre l’ús plurifamiliar només a les zones 
J1, J2 i J3 regulant la densitat en funció de la superfície de la parcel·la. 
 
II.- Excloure de la modificació puntual núm.5 l’esmena núm.13 per tramitar l’avaluació 
ambiental estratègica simplificada corresponent al sòl no urbanitzable per la inclusió en 
el catàleg de masies i cases rurals de les edificacions del Bosc del Quer i la Cabana 
del Bosc del Quer. 
 
III.- Suprimir de l’article 47 de la normativa del POUM,  el darrer paràgraf de l’apartat 
3.9. 
 
Segon.- Trametre el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i 
l’expedient corresponent per a la seva aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Notificar l’acord als interessats en les al·legacions.  
 
La regidora d’urbanisme exposa en detall les tres modificacions no substancials que 
s’introdueixen en el tràmit d’aprovació provisional respecte el document inicial: el 
primer a conseqüència de l’estimació parcial de l’al·legació presentada en el tràmit 
d’informació pública, la segona, que suposa la retirada del document de l’única 
esmena referida a sòl no urbanitzable i que requereix un tràmit independent de la resta 
i finalment la introducció d’una nova esmena que simplement suposa la supressió d’un 
paràgraf relatiu a la normativa genèrica sobre tanques que provoca dubten 
d’interpretació perquè la seva regulació ja està en cadascuna de les tipologies. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
3.1.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA 
 
A continuació es dona compte al Ple de la Corporació de les resolucions de l’alcaldia 
dictades des de la darrera sessió plenària ordinària: 
 
DEC CONTRACTACIO MONITORS CASAL D'ESTIU 2018-1 10092018                                                                                                                                                                                                         12/09/2018 

DEC CONTRACTACIO MONITORES ESCOLA BELLPUIG NEE 10092018                                                                                                                                                                                                         12/09/2018 

DEC ORDRE DEL   31082018                                                                                                                                                                                                                                        05/09/2018 

DEC ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE OBRES SALO CATALUNYA ESPAIS ESCENICS 03082018                                                                                                                                                                                     31/08/2018 

DEC DECRET 1832S INCOACIO RELACIO 18035208 1001 23082018                                                                                                                                                                                                        23/08/2018 

DEC LIQUIDACION TERRASSA BAR 2017 20082018                                                                                                                                                                                                                      21/08/2018 

DEC DELEGACIÓ ALCALDIA  17-27 AGOST 06082018                                                                                                                                                                                                                17/08/2018 

DEC DELEGACIO ALCALDIA 11-15 06082018                                                                                                                                                                                                             09/08/2018 

DEC DECRET 1831S INCOACIO RELACIO 18034231 1001 07082018                                                                                                                                                                                                        08/08/2018 



 
 
 

 
 

DEC DECRET 1830S INCOACIO RELACIO 18033490 1001 07082018                                                                                                                                                                                                        08/08/2018 

DEC AUTORITZACIO SONDA PRODUCTIONS SL 31072018                                                                                                                                                                                                                  03/08/2018 

DEC ORDRE DEL   25072018                                                                                                                                                                                                                                        27/07/2018 

DEC LIQUIDACIO ECONOMICA CERTIF. APROFITAMENT URBANISTIC 26072018                                                                                                                                                                                               27/07/2018 

DEC LIQUIDACIO ECONOMICA CERTIF. APROF. URBANISTIC 26072018                                                                                                                                                                                                     27/07/2018 

DEC LIQUIDACIÓ ECONÒMICA CERT. APROFITAMENT URBANÍSTIC 26072018                                                                                                                                                                                                 27/07/2018 

DEC CONTRACTACIÓ 26072018                                                                                                                                                                                                                        27/07/2018 

DEC DECRET 1829S INCOACIO RELACIO18032475 1001 24072018                                                                                                                                                                                                         25/07/2018 

DEC DECRET 1828S INCOACIO RELACIO 18030719 1001 24072018                                                                                                                                                                                                        25/07/2018 

DEC CONVOCATÒRIA COMISSIÓ COMPTES 25072018                                                                                                                                                                                                                      25/07/2018 

DEC ORDRE DEL   20072018                                                                                                                                                                                                                                        20/07/2018 

DEC LIMITACIO HORARI MUSICA ATRACCIONS 19072008                                                                                                                                                                                                                 20/07/2018 

DEC CONVOCATÒRIA PLAÇA TÈCNIC AUXILIAR DE JOVENTUT 09072018                                                                                                                                                                                                     20/07/2018 

DEC CONTRACTACIÓ MONITORES LLAR D'INFANTS ESPLAI 2018 10072018                                                                                                                                                                                                  20/07/2018 

DEC LIQUIDACIO PAVELLO JUNY 2018 17072018                                                                                                                                                                                                                       18/07/2018 

DEC DECRET 1827S INCOACIO RELACIO 18029843 1001 11072018                                                                                                                                                                                                        12/07/2018 

DEC AUTORITZACIO MUSICAL BAR PAVELLO 12072018                                                                                                                                                                                                                   12/07/2018 

DEC DECRET 1726S INCOACIO RELACIO 18029123 1001 10072018                                                                                                                                                                                                        11/07/2018 

DEC TAXA CERTIFICAT QUALIFICACIO URBANISTICA C.MERCE 48 06072018                                                                                                                                                                                                09/07/2018 

DEC TAXA CERTIF. QUALIFICACIO URBANISTICA C.COMERÇ 06072018                                                                                                                                                                                                     09/07/2018 

DEC DECRET 1825S INCOACIO RELACIO 18028270 1001 03072018                                                                                                                                                                                                        05/07/2018 

DEC DECRET 1824S INCOACIO RELACIO 18026797 1001. MODIFICAT. 03072018                                                                                                                                                                                            05/07/2018 

DEC ORDRE DEL   03072018                                                                                                                                                                                                                                        03/07/2018 

DEC ORDRE D'EXECUCIÓ REPARACIÓ BALCÓ RECTOR ROCA 13 27062018                                                                                                                                                                                                    28/06/2018 

DEC ORDRE D'EXECUCIÓ REPARACIÓ BALCÓ RECTOR ROCA 13 27062018                                                                                                                                                                                                    28/06/2018 

DEC LIQUIDACIOMS PAVELLO MAIG 2018 26062018                                                                                                                                                                                                                     28/06/2018 

DEC DELEGACIO ALCALDIA 29JUNY-3JULIOL 27062018                                                                                                                                                                                                   28/06/2018 

DEC DECLARACIO DESERTA LICITACIO I OBERTURA PROCEDIMENT NEGOCIAT VESTIDORS 
28062018                                                                                                                                                                             28/06/2018 

DEC CONTRACTACIÓ PERSONAL CASAL D'ESTIU 2018 28062018                                                                                                                                                                                                           28/06/2018 

DEC ALTA PADRO 26062018                                                                                                                                                                                                                           28/06/2018 

DEC ALTA PADRO 26062018                                                                                                                                                                                                               28/06/2018 

DEC DECRET 1823S INCOACIO RELACIO 18026198 1001 22062018                                                                                                                                                                                                        25/06/2018 

DEC DECRET 1822S INCOACIO RELACIO 18025468 1001 22062018                                                                                                                                                                                                        25/06/2018 

DEC TAXA CERTIF. ANTIGUITAT I LEGALITAT 20062018                                                                                                                                                                                                                22/06/2018 

DEC ORDRE DEL   15062018                                                                                                                                                                                                                                        15/06/2018 

DEC DECRET 1821S INCOACIO RELACIO 18024111 1001 13062018                                                                                                                                                                                                        15/06/2018 

DEC DECRET 1820S INCOACIO RELACIO 18023670 1001 13062018                                                                                                                                                                                                        15/06/2018 

 
 
 
3.2.- EXECUCIÓ PRESSUPOST I PMP 2N TRIMESTRE 
 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, la secretària-interventora informa al Ple de la Corporació, que a data 30 de 
juny de 2018, 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 30 de juny de 2018 hi ha un import de 11.883,42 € 
corresponents a 6 factures les quals han transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el registre de factures havent-se reconegut l’obligació però sense 



 
 
 

 
 

que s’hagi executat el corresponent pagament ja que no ha estat autoritzat per l’òrgan 
competent. 
 
 
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):  15,59  
Import de pagament realitzats:  434.491,17 €  
Ràtio d'operacions pendents (dies): 124,24 
Import de pagaments pendents:  178.874,88 €  
PMP (dies): 20,46  

 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
3.3.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde demana si hi ha algun membre del Ple que 
vulgui plantejat qüestions, demana la paraula el senyor Jaume Miravet, portaveu del 
grup municipal del PdeCat: 
 

- Tanques verdes d’algunes parcel·les que envaeixen la vialitat. L’alcalde 
contesta que hi ha està totalment d’acord i que per això s’han fet requeriments 
als propietaris de les finques en qüestió i que l’oficina tècnica en fa el 
seguiment. 

- Funcionament de la concessió del servei de bar restaurant del pavelló. Rumors 
de tancament. El regidor d’esports explica que el concessionari es va posar en 
contacte amb ell per dir-li que faria uns dies de vacances i que tornaria obrir 
immediatament i per tant no hi ha cap confirmació oficial de renúncia de la 
concessió. L’alcalde afegeix que s’està replantejant la idea de fer una 
separació de la part que ocupa el bar dins de l’entrada del pavelló per delimitar 
la zona i que formaria part de l’actuació subvencionada per la Diputació de 
Barcelona en el marc del Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments municipals que en l’àmbit esportiu va obtenir un import de 
50.000 € per l’any 2018. 

- Proposta de crear una comissió mixta amb representants dels grups municipals   
per pactar una decisió sobre la iniciativa d’introduir el nom de l’1 d’octubre en el 
nomenclàtor de carrers i places del municipi i de determinar el lloc on posar el 
nom. L’alcalde ho veu molt bé, considera que els grups municipals s’han 
implicat en la commemoració de l’aniversari de l’1 d’octubre atenent la seva 
importància. Explica que en aquest sentit, s’instal·larà una placa al local 
electoral. Creu que la comissió que es proposa es podria reunir amb les entitats 
que han promogut la iniciativa. Per part del grup municipal d’AVV es designen 
al regidor Lluís Vilalta, l’alcalde o personi en qui delegui i per part del grup 
municipal del PdeCat hi assistirà el regidor Jaume Miravet i la senyora Cristina 
Solà. 



 
 
 

 
 

 
Acabada la intervenció del senyor Jaume Miravet, l’alcalde presenta la nova proposta 
de l’Espai Activa’t, com a espai dinamitzador de tallers i activitats obertes, establint 
dinàmiques comunitàries, on conflueixin els interessos dels participants. Es tracta 
d’una iniciativa del Consorci d’Osona de Serveis Socials, que ha funcionat 
positivament en diferents municipis. La regidora de Serveis socials explica que la 
presentació es farà a l’Aula de cultura per evitar que només se’n sentin cridats la gent 
gran. 
 
Finalment l’alcalde avisa als regidors que és molt probable que abans de la nova 
sessió ordinària se’n convoqui un d’extraordinària per assumptes competència del Ple 
que no es poden demorar. 
  
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. 


