
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2018000007  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 29 d´octubre de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:40 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervías Rodríguez, Regidor 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumí, Regidora 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Cristina Solà Menció, Regidora 
Jaume Miravet Peris, Regidor 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
QUE INCLOU APOSTAR PER L'ABOLICIÓ DE LA MONARQUIA 
3.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2019 
4.- ACORDS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "ITINERARI PER A VIANANTS I 
CICLISTES A LA CARRETERA BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230 AL TERME MUNICIPAL 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA" 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
de Ple de data 24 de setembre de 2018, pel qual es proposa al Ple l’aprovació de la 
mateixa. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde proposa l’alteració de l’ordre del dia per passar la Moció de suport a la 
resolució 92/XII del Parlament de Catalunya per quan finalitzi el torn de precs i 
preguntes. Tots els regidors hi estan d’acord. 
 
 
 
 
3.0.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 
EXERCICI 2019 
 
L’alcalde exposa el contingut de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 
2019. 
 
Bàsicament explica la rebaixa del tipus impositiu de l’impost sobre béns immobles per 
mantenir les quotes de l’impost atès l’increment de la base imposable dels valors 
cadastrals. En conseqüència no es tracta pròpiament d’una rebaixa en l’impost sinñ del 
manteniment de les quotes. 
 
Pel que fa a l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres es corregeix el 
mòdul bàsic del COAC sobre el qual s’apliquen els coeficients que preveu l’ordenança. 
 
Pel que fa a la resta de modificacions només s’introdueixen noves referències 
jurídiques tant l’ordenança general de recaptació com en l’impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana. 
 
Exposa que són ordenances de contenció, a pesar que el nou sistema de recollida de 
residus ha incrementat els costos que no es repercuteixen en aquestes ordenances, 
tot i així mostra la seva satisfacció amb el canvi de sistema. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats i se n’haurà de publicar el text refós 
íntegre de l’ordenança modificada.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 



 
 
 

 
 

servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i 
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment.  
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de secretaria-intervenció relatius a la proposta 
de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019.  
 
Es proposa al Ple els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
- Ordenança fiscal 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.  

- Ordenança fiscal 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.  

- Ordenança fiscal 4, reguladora de l’import sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana. 

- Ordenança fiscal 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  

 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament  els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 
 

 
 

 
 
 
4.0.- ACORDS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "ITINERARI PER A 
VIANANTS I CICLISTES BV-5202 PK0+000 A PK 1+230". 
 
L’alcalde fa una explicació del compromís polític que suposa l’execució de l’itinerari per 
a vianants i ciclistes. A continuació exposa que l’ajut econòmic està condicionat a la 
cessió a l’Ajuntament de la gestió de la carretera d’acord amb criteri  de la intervenció 
general de la Diputació de Barcelona.   
 
Finalment diu que és un projecte ambiciós que ve de l’anterior mandat. 
 
El Pla d’Actuació Municipal, aprovat en sessió de data 28 de desembre de 2016, pel 
qual es regeix l’acció de govern local durant el període 2015-2019, recull a l’apartat 
d’inversions l’actuació de construcció d’una via per a vianants i bicicletes des de Vora 
Bosc i el Puig fins al centre del poble. 
 
A iniciativa de l’Ajuntament, la Gerència de Serveis i d’Infraestructures viàries i de 
mobilitat de la Diputació de Barcelona ja havia redactat l’any 2013 un estudi tècnic de 
l’itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5202. 
 
L’Ajuntament, el mes de febrer de 2014, va adreçar a la Diputació de Barcelona una 
proposta de millora dels accessos al nucli de Sant Julià de Vilatorta, que també incloïa 
l’accés des de la carretera BV-5202 amb aquest itinerari de vianants i bicicletes 
projectat a l’estudi.  
 
Amb l’execució del projecte del nou accés a la BV-5202 des de l’Eix Transversal, 
carretera C-25, ja es va executar una part de l’itinerari per a vianants i bicicletes 
paral·lel a la BV-5202 entre el trencall de la Boscana i el trencall del Casal. 
 
Posteriorment, i per enllaçar l’itinerari ja construït amb el centre urbà de Sant Julià de 
Vilatorta, la Diputació fa un encàrrec de redacció del projecte executiu de l’itinerari de 
vianants i ciclistes en el tram compres entre el PK 0+000 i el PK 1+230, que lliura a 
l’Ajuntament el mes de juliol d’aquest any. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de juliol de 2018 va aprovar inicialment el 
projecte d’obra ordinària  ”Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202 PK 0+000 a PK 
1+230 al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta”, amb un pressupost de 
1.275.670,86 € (IVA inclòs) i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 
1.316.624,71€ que inclou una partida de valoració d’expropiacions de 40.953,85 € 
projecte redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques senyor Félix Belmar López. 
 
Atès que les obres projectades s’han de dur a terme a la carretera BV-5202 la titularitat 
de gestió correspon a la Diputació de Barcelona i que el tram que va entre el PK 
0+000 al PK 1+230 s’hauria d’incorporar a la trama urbana, integrant-se en el sistema 
viari urbà del municipi. 
 
Vist el que disposa l’article 48 del text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, i els articles 172 i 173 i la disposició transitòria 
primera del Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de 



 
 
 

 
 

novembre, que regulen els tràmits per dur a terme el traspàs dels trams urbans a favor 
dels Ajuntaments per integrar-los en la xarxa viària municipal. 
 
Atès que l’Ajuntament ha de disposar del finançament necessari per a la contractació 
de les obres. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, el següent acord: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Gerència de Serveis d’Infraestructures viàries i mobilitat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona que iniciï l’expedient de 
traspàs del tram que va del PK 0+000 al PK 1+230 de la carretera BV-5202, a favor de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a la seva integració a la xarxa viària 
municipal. 
 
Segon.- Sol·licitar a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona un 
ajut econòmic per un suport puntual per l’execució del projecte “Itinerari per a vianants 
i ciclistes BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230 al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, 
per import de 800.000 €. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la formalització de la documentació necessària per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat 
 
 
5.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
Obre el torn de precs i preguntes el regidor Jaume Miravet el qual en primer lloc 
exposa la problemàtica amb les persones que no fan bé la recollida de residus, 
principalment aquelles persones que tiren els residus a les papereres del municipi i 
demana si s’ha pensat alguna solució. El regidor de medi ambient diu que és la 
minoria. Seguidament l’alcalde afirma que si hi ha alguna identificació concreta es 
podria parlar de fer avisos i el regidor Lluis Solanas confirma que de moment no hi ha 
certesa sobre cap identificació de persones. Així mateix, l’alcalde diu que el regidor ha 
fet una tasca minuciosa de parlar amb gent i sobretot amb la gestió de l’àrea 
d’aportació de residus.  
Finalment, l’alcalde agraeix l’aportació i creu que també es pot demanar la 
col·laboració als veïns. 
 
A continuació el regidor Jaume Miravet pregunta la data d’inici dels vestidors i se li 
comunica que s’ha adjudicat l’obra a la UTE Construccions Ferrer – Viver de Bell-lloc i 
que es troba pendent de presentació del pla de seguretat i finalment es durà a terme 
l’acta de comprovació de replanteig el dia 5 de novembre de 2018, iniciant-se les obres 
un cop signada. 
 
Tot seguit l’alcalde explica les activitats de l’Espai Activa’t que han tingut molt bona 
acollida. S’ha valorat molt positivament l’aportació d’idees i s’ha enfocat d’un manera 
oberta a les persones que tenen temps lliure, no només a la gent gran, essent així un 
equipament obert a tot el públic. La regidora Trini Subirana confirma que les 20 places  
de l’Espai Activa’t estan completes per la qual cosa mostra una gran satisfacció. Tots 
els regidors del Ple hi coincideixen. 



 
 
 

 
 

El següent punt que tracta l’alcalde és el programa complementari de reforma 
d’equipaments municipals de la Diputació de Barcelona que ha suposat per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta: en l’àmbit de cultura, les obres del Saló 
Catalunya que estan en execució aquest 2018 i l’actuació de canvi de sistema de 
prestatgeria de l’arxiu municipal pel 2019. La regidoria d’esports gestiona l’actuació de 
millora de la il·luminació, so i veu del pavelló esportiu per aquest 2018 i la reforma de 
l’equipament de les piscines per a l’any 2019.  
 
La regidoria de serveis socials, gent gran i habitatge gestionarà l’actuació del jardí 
terapèutic a l’equipament del centre de dia i la rehabilitació de l’habitatge antic del 
Patronat de Cultura per un import de 24.000€. 
 
Finalment l’alcalde fa referència al programa complementari per a la restauració del 
patrimoni per a l’actuació de la restauració del conjunt arquitectònic de les Set Fonts el 
qual suposa un ajut de 200.000€ i que ho gestionen les regidories de cultura i 
urbanisme. 
 
L’últim punt tractat a precs i preguntes  és sobre el suport de Diputació per a la 
canalització de la fibra òptica al municipi i que el projecte només inclou la canalització. 
Es menciona algun problema amb la direcció ja que en el nucli s’hi han fet alguns 
forats. 
 
2.0.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA QUE INCLOU APOSTAR PER L'ABOLICIÓ DE LA MONARQUIA 
 
Abans de llegir la moció l’alcalde diu que és de justícia la seva aprovació perquè 
l’actuació de la institució monàrquica després dels fets de l’1 d’octubre va ser caduca i 
execrable. Creu que el monarca es va posicionar en contra de lleis internacionals que 
reconeixen el dret a l’autodeterminació sense que  Felip VI fes cap esment referent a 
les persones ferides durant l’1 d’octubre. 
 
La moció la va presentar el grup parlamentari d’En Comú Podem i, per tant, hi ha més 
republicans que independentistes, la qual cosa suposa una àmplia majoria en 
Parlament clarament republicana. 
 
El regidor Jaume Miravet exposa que el rei no és una institució democràtica, que ningú 
l’ha votat ja que ve per herència, fet que  no és coherent i no encaixa en una 
democràcia. 
 
L’alcalde respon que la monarquia borbònica és l’hereva de la dictadura de Francisco 
Franco. Exposa que en la república catalana ha de pretendre la meritocràcia i això es 
contradiu amb un règim monàrquic col·locat a dit, encara que fos un monarca fantàstic, 
que no ho és. Així mateix exposa que el rei perjudica a l’economia d’un territori del 
qual n’és monarca  i que en la tradició política catalana el jurament (nós-vós) de l’edat 
mitjana suposava que el rei no tenia un poder absolut, sinó que havia de pactar i 
d’aquí la tradició pactista. L’alcalde demana l’entesa entre tots els grups parlamentaris 
i que la millor forma de govern per a Catalunya és la república. 
 
Finalment la regidora Montse Piqué llegeix literalment la moció. 
 



 
 
 

 
 

 El grup municipal d’Acord per Vilatorta i Vilalleons (AVV) ha presentat la següent 
proposta: 
 
Vist que el Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la 
Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i 
la recuperació de la convivència. 
  
Vist que a proposta del grup parlamentari Catalunya en comú Podem, per majoria de 
la cambra es va aprovar aquesta resolució. 
 
Es proposa que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta entri la moció que adjuntem en 
el plenari i que ratifiqui el seu ACORD amb aquesta Resolució i especialment el punt II. 
Institucions i Administracions que reprova. 
 
 
Moció de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya que aposta per 

l'abolició de la monarquia 
  
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII 
del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de 
la convivència. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta vol ratificar el seu ACORD amb 
aquesta Resolució i en vol destacar especialment el punt II. Institucions i 
Administracions que manifesta el següent:  
 
II. Institucions i administracions  
 
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats 
fonamentals:  
 

a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió 
social i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, 
reprova els actes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces 
d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics 
catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets 
fonamentals.  
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de 
la pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.  
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en 
el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos 
policials l’1 d’octubre de 2017.  
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició 
d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.  
 

Per tot el dit anteriorment, es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta prendre els següents:  
 

ACORDS 
 
1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 
d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment.  



 
 
 

 
 

 
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa Real 
espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.   
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
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. 


