
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2018000008  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 17 de desembre de 2018 
Horari: De les 21:00 hores a les 22:30 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 
Cristina Sola Mencio, Regidora 
Jaume Miravet Peris, Regidor 

 
 

ABSENTS 
  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
2.- APROVACIO INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2019, PLANTILLA I BASES 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
3.- MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA 5/2018 
4.- RATIFICACIO ACORD JGL RESOLUCIO DE LA SOL·LICITUD DE SUSPENSIO DE 
L'EXECUCIO DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE D'OBRES PRESENTADA PER AXIS 
PATRIMONI SL 
5.- MANIFESTACIÓ DE LA VOLUNTAT DE DELEGAR LA PRESTACIO DEL SERVEI 
D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT AL CONSELL COMARCAL D'OSONA 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA 
DELS HORARIS DE TANCAMENT DELS ESTABLIMENTS DE BAR I RESTAURACIÓ 
7.- XIFRA PADRO HABITANTS 2018 
8.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 
9.- INFORME TRIMESTRAL ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST 
10.- INFORME DE MOROSITAT, SITUACIO DE FACTURES I PERIODE MIG DE 
PAGAMENT DEL 3R TRIMESTRE 2018 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 



 
 
 

 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.0.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
de Ple de data 29 d’octubre de 2018, pel qual es proposa al Ple l’aprovació de la 
mateixa.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- APROVACIO INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2019, PLANTILLA I BASES 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
Exposa aquest punt de l’ordre del dia el regidor d’hisenda, Francesc Hervías, amb una 
descripció detallada i separada de la previsió d’ingressos i despeses, justificant 
augments i disminucions respecte el pressupost vigent, amb un total de recursos de 
5.595.958,42 €, dels quals 3.223.647,85 € són recursos ordinaris. 
 
L’alcalde explica les inversions que es preveuen en el pressupost, la previsió de la 
seva gestió i el seu finançament: 
Destaca el projecte “Reforma del carrer de la Rambleta i itinerari de vianants de la 
carretera 5201 a la Font d’en Titus“ redactat i pendent de revisió per a la seva 
adaptació a l’informe tècnic sobre l’arbrat encarregat a un tècnic especialista en la 
matèria, projecte que haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació. El seu 
finançament preveu l’aplicació de contribucions especials als propietaris que obtenen 
un benefici especial amb l’execució de les obres.  
També està prevista la urbanització del carrer de la Creu del Tall, de la qual se n’ha 
d’actualitzar el projecte del que disposa l’Ajuntament perquè és un projecte desfasat. 
Per al finançament d’aquesta obra també està prevista l’aplicació de contribucions 
especials, juntament amb la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 
d’aproximadament 115.000 €. 
El projecte d’itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-5202 que ja està 
aprovat inicialment per l’Ajuntament es preveu executar aquest exercici 2019, amb un 
pressupost d’ 1.316.624,71 €, que es preveu finançar a través de la subvenció que el 
Ple de l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona per import de 800.000 € i 
la resta mitjançant la concertació d’operacions de crèdit per l’import que en resulti de 
l’adjudicació que es preveu amb una baixa important. 
També fa referència a la inversió “Restauració del conjunt arquitectònic del parc de les 
Set Fonts” de la qual falta encarregar el projecte, però que també disposa d’una 
subvenció de la Diputació de Barcelona per import de 200.000 €, projecte que ha 
d’integrar la posada en ús de l’edifici de l’antic escorxador. 
A continuació fa una relació de la resta d’inversions com la reforma de l’arxiu, de les 
piscines, del sistema de climatització del casal d’avis, d’adquisició de contenidors, 
d’adquisició de vehicle per a l’àrea de serveis...la majoria finançades amb subvencions 
d’altres administracions, destacant la gran feina que des de cada regidoria s’està fent 
en el sentit de treballar els ingressos juntament amb un esforç d’austeritat i de 
priorització en la despesa. 
El regidor Jaume Miravet demana si es tindrà en compte en el projecte de les Set 
Fonts la problemàtica del perill que suposa l’alçada de l’arbrat existent. La regidora 



 
 
 

 
 

Montse Piqué li respon que aquest any s’ha fet un repàs de tot l’arbrat del parc i que 
l’empresa contractada per al manteniment de parcs i jardins hi està actuant.  
El regidor Jaume Miravet també demana quines actuacions s’han de fer a les piscines, 
a la qual cosa respon el regidor d’esports, Marc Vilarrasa, en el sentit que cal intervenir 
en diversos espais com ara els vestidors, el bar per a donar compliment a la normativa 
actual, al sistema d’accés al recinte, a la maquinària....el regidor explica que hi ha una 
memòria valorada que recull tots els aspectes i que va servir per demanar la subvenció 
que s’ha atorgat per part de la Diputació de Barcelona per import de 50.000 €. 
 
Acabada l’exposició i vist el projecte de pressupost, les bases d’execució i la plantilla 
de personal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’exercici 2019. 
 
Vist el que disposa l’article 168 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist el que disposa l’article 283 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. 
 
Es proposa el Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el següent pressupost general de l’Ajuntament per a 
l’exercici de 2019: 
 

DESPESES   

1.Despeses de personal     985.171,51 €  

2. Despeses bens corrents i serveis  1.912.319,86 €  

3. Despeses financeres        1.000,00 €  

4. Transferències corrents     185.414,09 €  

5. Fons de contingència i altres imprevistos                  -   €  

6. Inversions reals  2.414.390,90 €  

7. Transferències de capital                  -   €  

9. Passius financers       97.662,06 €  

TOTAL DESPESES  5.595.958,42 €  

    

INGRESSOS   

1. Impostos directes  1.215.000,00 €  

2. Impostos indirectes       85.000,00 €  

3. Taxes i altres ingressos  1.066.432,17 €  

4. Transferències corrents     907.300,64 €  

5. Ingressos patrimonials       38.275,00 €  

6. Alienació d'Inversions Reals                  -   €  

7. Transferències de capital  1.471.575,43 €  

9. Passius financers     812.375,18 €  

TOTAL INGRESSOS  5.595.958,42 €  

 
Quedant els totals de despeses i ingressos en les mateixes quantitats, el pressupost 
queda anivellat. Així mateix el pressupost dona compliment als principis establerts a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 17 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 



 
 
 

 
 

Segon.- Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Quart.- Exposar aquest pressupost i la seva plantilla al públic durant el termini 
reglamentari a l’efecte de reclamacions. 
 
Cinquè- Una vegada finalitzat el termini d’exposició i resoltes les reclamacions 
presentades, trametre, telemàticament, mitjançant les corresponents aplicacions, el 
pressupost definitiu, a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, junt amb la resta de documentació. 
 
Sisè.- Disposar que en el cas de no presentar-se reclamacions el pressupost i la seva 
plantilla es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.0.- MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA 5/2018 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 5/2018 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 5/2018, en els 
següents termes: 
 
 

   MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5/2018        

DESPESA 
 

crèdit 
inicial modificació 

crèdit 
definitiu 

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT 

    
08,312,62200 REFORMA HABITATGE CARRER PUIG-L'AGULLA 24.000,00 11.500,00 35.500,00 

11,1621,62300 ADQUISICIÓ DE CONTENIDORS 1.500,00 12.030,66 13.530,66 

04,333,63200 REPARACIÓ EQUIPAMENT SALÓ CATALUNYA 50.000,00 15.138,11 65.138,11 

08,231,22715 
TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES, SERVEI 

CENTRE DE DIA 13.000,00 6.700,00 19.700,00 

13,342,21200 
REP.MANTEN, CONSERV. EDIFICIS I 
CONSTRUCCIONS, EQUIP.ESPORT 10.000,00 17.959,44 27.959,44 

13,341,22609 
ACTIVITATS FESTIVES CULTURALS I ESPORTIVES, 

ESPORTS 9.000,00 1.800,00 10.800,00 

06,432,22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS, TURISME 17.500,00 1.224,12 18.724,12 

CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 

    
16,132,62600 CÀMERES DE SEGURETAT 

 
26.244,05 € 26.244,05 

11,1721,62301 INSTAL.LACIÓ RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICA 
 

15.460,03 € 15.460,03 



 
 
 

 
 

08,231,63300 
INSTAL.LACIÓ BOMBA CALEFACCIÓ CENTRE DE 

DIA 
 

7.573,39 € 7.573,39 

10,160,61900 
CLAVAGUERAM PASSEIG VERDAGUER/AVDA. 

MONTSERRAT 
 

14.235,60 € 14.235,60 

10,459,60900 PROJECTE CANALITZACIÓ SERVEIS 
 

15.675,55 € 15.675,55 

10,171,62500 JOCS INFANTIL 
 

3.369,85 € 3.369,85 

08,231,62500 ADQUISICIÓ MOBILIARI CASAL D'AVIS 
 

2.420,00 € 2.420,00 

10,326,60900 APARCAMENT DAVANT COL.LEGI ROSER 
 

23.749,88 € 23.749,88 

10,459,60901 APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL 
 

49.999,81 € 49.999,81 

13,342,62203 ESLLAVISSADA 
 

9.242,91 € 9.242,91 

   
234.323,40 € 

 FINANÇAMENT 
    TRANSFERÈNCIES DE 

CRÈDIT 
 

crèdit 
inicial modificació 

crèdit 
definitiu 

04,330,22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CULTURA 7.900,00 7.399,41 500,59 

04,333,21200 
REPA.MANTEN.I CONSERV. EDIFICIS I 

CONSTRUCCIONS, CULTURA 10.000,00 1.819,67 8.180,33 

04,336,64000 EDICIÓ LLIBRE FENÓMEN DE L'ESTIUEIG 10.000,00 2.668,00 7.332,00 

04,330,22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA, CULTURA 17.000,00 1.620,70 15.379,30 

04,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES CULTURA 18.000,00 1.630,33 16.369,67 

12,323,13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ 167.337,18 12.331,85 155.005,33 

14,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES CULTURALS I ESPORTIVES 90.000,00 11.000,00 79.000,00 

12,338,22609 ACTIVITAS FESTIVES EDUCACIÓ 3.500,00 1.800,00 1.700,00 

16,920,22604 JURÍDICS I CONTENCIOSOS 5.000,00 1.949,88 3.050,12 

08,231,22102 
SUBMINISTRAMENT GAS, EQUIP. 

ASSISTENCIALS 10.000,00 420,00 9.580,00 

13,342,63200 REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLÓ 50.000,00 8.759,44 41.240,56 

06,432,64000 EDICIÓ FULLETÓ TURÍSTIC 1.500,00 1.224,12 275,88 

MAJORS INGRESSOS 
    

31100 TAXA XARXA ENVELLIMENT ACTIU 26.000,00 6.700,00 32.700,00 

   
59.323,40 

 NOUS INGRESSOS 
    91101 PRÉSTEC DIPUTACIÓ DIVERSES OBRES 2018 

 
141.923,94 141.923,94 

91102 
PRÉSTEC DIPUTACIÓ ADQUISICIÓ BÉNS MOBLES 

2018 
 

33.076,06 33.076,06 

TOTAL 
  

175.000,00 191.501,73  

   
234.323,40 

  
 
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  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
4.0.- RATIFICACIO ACORD JGL RESOLUCIO DE LA SOL·LICITUD DE 
SUSPENSIO DE L'EXECUCIO DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE D'OBRES 
PRESENTADA PER AXIS PATRIMONI SL 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
data 3 de desembre de 2018 que es va aprovar per unanimitat i que es va prendre per 
raons d’urgència per al compliment de terminis i que es transcriu literalment a 
continuació, a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta: 
 
“Vist que en data 30 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament va acordar l’execució de la 
resolució del contracte d’obres per a la construcció dels vestidors de la zona esportiva 
de Sant Julià de Vilatorta per part del Ple de l’Ajuntament, 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 S.L. 
 
Vist que en data 3 de setembre de 2018 AXIS Patrimoni S.L. va presentar recurs de 
reposició contra la reclamació de l’Ajuntament d’indemnització per danys i perjudicis.  
 
Vist que en data 24 de setembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament va desestimar el 
recurs de reposició presentat per AXIS Patrimoni S.L., acordant l’execució de la 
garantia retinguda i reclamant indemnització per danys i perjudicis a l’empresa 
contractista. 
 
Vist que AXIS Patrimoni va accedir a la notificació de la desestimació del recurs de 
reposició en data 28 de setembre de 2018 i, per tant, s’entén notificat en aquesta data. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va fer efectiva l’execució de l’aval amb 
l’entitat bancària un cop esgotada la via administrativa i, per tant, una vegada ferma la 
resolució. 
 
Vista que l’entitat bancària avaladora va efectuar la transferència de 32.719,05 € a 
favor de l’Ajuntament en data de 17 d’octubre de 2018. 
 
Vista la instància presentada per AXIS Patrimoni, S.L. en data 5 de novembre de 2018, 
de sol·licitud de suspensió de l’execució de la resolució del contracte de construcció 
dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta al·legant que provocaria 
perjudicis d’impossible i difícil reparació per a l’empresa. D’altra banda, presenta com a 
sol·licitud subsidiària en cas que no s’estimi la suspensió de l’execució de la resolució 
del contracte i la suspensió del càlcul provisional de danys i perjudicis sol·licitant 
l’ajornament i fraccionament dels danys i perjudicis en 18 mensualitats. 
 
Tenint en compte que en el procediment de resolució del contracte i de reclamació 
d’indemnització per danys i perjudicis s’ha instruït el procediment legal, sense que en 
cap cas s’hagi causat indefensió al contractista. 
 



 
 
 

 
 

Tenint en compte el que disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al·legat per 
l’empresa contractista, el qual determina que la suspensió es pot produir quan 
l’execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació. 
 
Tenint en compte que es tracta d’un supòsit que és susceptible d’avaluació econòmica 
i que amb les dades aportades en aquesta sol·licitud de suspensió per part de la 
societat mercantil es podria presumir la futura insolvència de l’entitat que, si s’escau, 
hauria d’indemnitzar a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’empresa contractista va presentar la sol·licitud de suspensió una vegada 
resolt el recurs de reposició i, per tant, només quedava oberta la via contenciós-
administrativa. 
 
Tenint en compte l’article 129.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-administrativa, segons el qual la sol·licitud de suspensió d’un 
acte administratiu s’ha d’efectuar en l’escrit d’interposició o en el de demanda. 
 
Vist que l’empresa contractista no va sol·licitar la suspensió de l’acte administratiu de 
l’execució de la resolució del contracte quan va interposar el recurs de reposició, i que 
aquest ja va estar resolt, esgotant la via administrativa. 
 
Vist que AXIS Patrimoni S.L. en l’escrit d’interposició del recurs contenciós-
administratiu no ha sol·licitat la suspensió de l’acte administratiu pel qual es fa la 
reclamació de danys i perjudicis, i que encara no ha presentat escrit de demanda 
perquè ha sol·licitat que s’incorpori a l’expedient tramès per l’Ajuntament al Jutjat més 
documentació. 
 
Vist tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de suspensió i d’ajornament i fraccionament de 
l’execució de la resolució del contracte d’obres per a la construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta presentada per AXIS Patrimoni S.L. a 
l’Ajuntament, per causes formals en el sentit que no es correspon en el moment 
procedimental i per causes de fons atenent la possible insolvència de l’entitat 
mercantil. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació per a la ratificació del present acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a AXIS Patrimoni S.L., als efectes oportuns.”  
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar íntegrament el contingut de l’acord de Junta de Govern de data 3 de 
desembre de 2018 en relació a la desestimació de la sol·licitud presentada per AXIS 
Patrimoni SL. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a Axis Patrimoni SL i al Jutjat del Contenciós-
Administratiu núm.7 de Barcelona, als efectes oportuns. 
 



 
 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.0.- MANIFESTACIÓ DE LA VOLUNTAT DE DELEGAR LA PRESTACIO DEL 
SERVEI D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT AL CONSELL COMARCAL D'OSONA 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, i abans de formular la proposta,  el Ple de la 
Corporació rep les explicacions del senyor Jaume Colomer Costa, Conseller d’aigua 
potable i sanejament del Consell Comarcal d’Osona, que exposa la creació del servei 
integral del cicle de l’aigua per part del Consell a iniciativa de diversos Ajuntaments 
que han mostrat l’interès de delegar a aquesta Administració la competència d’aquest 
servei, mantenint-ne la titularitat. La proposta completaria les actuals prestacions dels 
serveis de gestió de l'abastament d'aigua en alta i la gestió de les aigües residuals a 
través de les empreses de capital mixt Aigües d'Osona i  Depuradores d'Osona, 
respectivament, completant tot el cicle de l’aigua.  
Les modificacions legislatives referents a la contractació del sector públic han fet que 
calgués replantejar el sistema de prestació del servei que s’haurà de fer a través d’una 
empresa de capital cent per cent públic. 
El Conseller comarcal exposa les preocupacions que el Consell està treballant: la 
viabilitat econòmica a partir de la garantia d’un nombre mínim d’usuaris i la d’evitar 
possibles impugnacions per part d’empreses privades pels interessos que tenen en 
aquest servei i que requereix fer un procediment administratiu amb el màxim de rigor i 
de subjecció a la legalitat vigent, tot amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en el 
servei. 
 
El regidor Jaume Miravet creu que cal veure números amb els costos diferenciats per 
municipis en funció dels recursos que els són propis. El senyor Jaume Colomer li 
respon que efectivament hi haurà un compte d’explotació per cada municipi que 
delegui el servei, que efectivament hi haurà unes despeses comunes que es 
repercutiran en relació al pes específic del municipi en l’empresa. Considera que la 
gestió eficient de l’aigua pot donar resultats positius que permetin reduir tarifes o bé 
millorar inversions del servei. 
 
El regidor Francesc Hervías planteja el tema de la qualitat de l’aigua. El senyor Jaume 
Colomer explica que en aquest sentit l’objectiu és aconseguir l’excel·lència i posa per 
exemple que s’està treballant amb la UVic pel tema de la incidència d’una alga en el 
gust de l’aigua. 
 
L’alcalde creu que la proposta té avantatges perquè l’Ajuntament tindrà una 
administració supramunicipal que vetllarà pels interessos públics, i que respecte a 
altres alternatives de gestió pública de l’aigua aquesta proposta del Consell Comarcal 
suposa una vinculació territorial que ha de permetre protagonisme als municipis. La 
manifestació de la voluntat de l’Ajuntament de delegació d’aquest servei al Consell 
Comarcal d’Osona ha de venir seguit d’una sèrie de treballs tècnics per anar avançant 
la tramitació . 
 
Finalment el Ple agraeix les explicacions del Conseller senyor Jaume Colomer, que els 
respon que està a la seva disposició per a qualsevol dubte i aclariment. 
 



 
 
 

 
 

Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar, en sessió celebrada en 
data 21 de juny de 1982, l’adjudicació del concurs de l’arrendament del servei de 
subministrament d’aigua a l’empresa Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales 
S.A., actualment SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. 
 
Vist que el contracte preveia una durada de cinc anys prorrogables tàcitament per 
període de cinc anys i que la pròrroga vigent finalitzava el 21 de juny de 2017. 
 
Vist que per resolució d’Alcaldia de data 21 de juny de 2016 es va resoldre renunciar a 
la pròrroga prevista en el contracte, considerant que el contracte d’arrendament ja no 
estava reconeguda en la normativa vigent de contractació i la necessitat de tenir en 
compte les Directives europees dictades per a garantir la competència en la 
contractació, resolució ratificada pel Ple de la Corporació en data 27 de juny de 2016. 
 
Vist que en data 19 de juny de 2017 es va requerir a SOREA, actual adjudicatària, la 
continuïtat de la prestació del servei mentre s’estudiaven diferents formes de gestió del 
serveis o fins que es tramiti i resolgui el corresponent expedient de licitació del servei. 
 
Vista la proposta del Consell Comarcal d’Osona de prestar el servei de 
subministrament d’aigua potable i sanejament per poder gestionar el cicle integral de 
l’aigua a través d’una entitat íntegrament pública i que es preveu que s’iniciï durant 
l’exercici 2019. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de delegar la 
prestació del servei de subministrament d’aigua potable i sanejament a favor del 
Consell Comarcal d’Osona per tal que es pugui prestar a través d’una entitat 
íntegrament pública.  
 
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DELS HORARIS DE TANCAMENT DELS ESTABLIMENTS DE BAR 
I RESTAURACIÓ 
 
Vista l’ordenança municipal reguladora dels horaris de tancament dels establiments de 
bar i restauració aprovada pel Ple de la corporació en sessió de 26 de juny de 2017 i 
publicada al BOPB de 20 d’octubre de 2017, aprovada definitivament d’una manera 
automàtica per no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació 
pública. 
 
Vista la necessitat de modificar el seu article 3 referent als horaris de tancament dels 
establiments de bar i restauració. 
 
Vistes les potestats que s’atorguen als Ajuntaments en l’Ordre INT/358/2011, de 19 de 
desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels 



 
 
 

 
 

espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, 
i al seu Reglament. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 3 de l’Ordenança municipal 
reguladora dels horaris de tancament dels establiments de bar i restauració el qual 
quedaria de la següent manera: 
 
“Article 3. Horaris 
 

1. L’horari de tancament dels locals serà fins a les 2:00 hores.  
 

2. L’horari de tancament de les terrasses seran els següents: 
a. En horari d’estiu serà fins a la 1:30 hores. 
b. En horari d’hivern serà fins a les 0:30 hores. 

 
3. Prèvia autorització, la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del 

dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília de festiu a la matinada 
dels festius es podrà perllongar l’horari màxim de tancament en trenta minuts. 
- Locals: fins a les 2:30 h 
- Terrasses: estiu: fins a les 2:00 h 

Hivern: fins a la 1:00 h 
 
En determinades festivitats es podrà perllongar també en 30 minuts l’horari de 
tancament, concretament, durant les festivitats següents: 

a. De dijous a dilluns de Setmana Santa. 
b. De divendres a dilluns de Carnestoltes. 
c. Del 21 de desembre al 6 de gener, llevat la nit de Cap d’Any. 
d. De l’1 de juny al 15 de setembre. 
e. Els dies de Festa Major. 

 
- Locals: fins a les 3:00 h 
- Terrasses: estiu: fins a les 2:30 h 

Hivern: fins a la 1:30 h 
 

 
La nit de Cap d’Any es podrà perllongar fins a 60 minuts l’horari de tancament. 
 
- Locals: fins a les 4:00 h 
- Terrasses: fins a la 3:30 h 
 

4. L’Alcaldia, de forma motivada, pot limitar l’horari de funcionament fixat 
anteriorment per als establiments en general, per raons d’interès general, 
causes degudament justificades o aquelles contemplades per la normativa 
vigent. En cas d’incompliment, aquesta mesura, pot tenir caràcter sancionador.” 

 
Segon.- Exposar la modificació durant el termini de 15 dies d’exposició públic per a 
que es puguin presentar al·legacions o reclamacions. En cas que no se’n presentin el 
text quedarà aprovat definitivament de forma automàtica. 



 
 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- XIFRA PADRO HABITANTS 2018 
 
Vist el que disposa l’article 81 del reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
Vista la Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director General per a l’Administració Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i 
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Comunicada a l’Ajuntament per part de l’Institut Nacional d’Estadística la xifra oficial de 
població resultant de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2018. 
 
Es proposa al Ple de la corporació el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 
2018 amb la xifra de 3.096 habitants. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde exposa que s’ha fet aquesta modificació a suggeriment d’alguns bars i 
restaurants, creu que el redactat evitarà confusions, però demana sentit de 
responsabilitat per part del empresaris de bars i restaurants i de respecte al veïnat. 
 
 
 
8.0.- RESOLUCIONS DE L'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: 
 
 

Document Data 

DEC NOMENAMENT FUNCIONARIA INTERNINA ARQUITECTA 17122018                                                                                                                                                                                                        17/12/2018 

DEC CONTRACTACÓ MONITORES SALÓ DE NADAL 2018 17122018                                                                                                                                                                                                           17/12/2018 

DEC CONTRACTACIO PUNT JOVE 17122018                                                                                                                                                                                                                  17/12/2018 

DEC CONTRACTACIÓ LLAR D'INFANTS 10092018                                                                                                                                                                                                  17/12/2018 

DEC CONTRACTACIÓ FUTBOL AMB VALORS 17122018                                                                                                                                                                                                      17/12/2018 

DEC CONTRACTACIO ESPORT AMB VALORS 17122018                                                                                                                                                                                                         17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 25092018                                                                                                                                                                                                                   17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 15102018                                                                                                                                                                                                                            17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 14122018                                                                                                                                                                                                               17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 27092018                                                                                                                                                                                                                         17/12/2018 



 
 
 

 
 

DEC ALTA PADRO 12112018                                                                                                                                                                                                                              17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 18102018                                                                                                                                                                                                                         17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 26112018                                                                                                                                                                                                                            17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 22102018                                                                                                                                                                                                                       17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 05122018                                                                                                                                                                                                            17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 20112018                                                                                                                                                                                                                           17/12/2018 

DEC ALTA PADRO 06112018                                                                                                                                                                                                                           17/12/2018 

DEC ORDRE DEL   11122018                                                                                                                                                                                                                                        12/12/2018 

DEC DECRET 1851S INCOACIO RELACIO 18054015 1001 10122018                                                                                                                                                                                                        12/12/2018 

DEC DECRET 1850S INCOACIO RELACIO 18053192 1001 10122018                                                                                                                                                                                                        12/12/2018 

DEC DECRET 1849S INCOACIO RELACIO 18052781 1001 10122018                                                                                                                                                                                                        12/12/2018 

DEC ORDRE DEL   30112018                                                                                                                                                                                                                                        02/12/2018 

DEC LLOGUER NINXOL 378 26112018                                                                                                                                                                                                               30/11/2018 

DEC CONCESSIO COLUMBARI 22112018                                                                                                                                                                                                                   30/11/2018 

DEC CANVI TITULARITAT NINXOL 26112018                                                                                                                                                                                                              30/11/2018 

DEC APROVACIO PLA DE SEGURETAT PIS CARRER PUIG L'AGULLA OBRES 
CODINACHS 27112018                                                                                                                                                                                30/11/2018 

DEC APROVACIO PLA DE SEGURETAT I SALUT PIS CARRER PUIG 
LAGULLA FUSTERIA AGUILAR 27112018                                                                                                                                                                        30/11/2018 

DEC APROVACIO PLA DE SEGURETAT I SALUT INSTALAD PIS CARRER 
PUIG LAGULLA 27112018                                                                                                                                                                                30/11/2018 

DEC DESPESA CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS 2018 22112018                                                                                                                                                                                                            26/11/2018 

DEC DECRET 1848S INCOACIO RELACIO 18051955 1001 24112018                                                                                                                                                                                                        26/11/2018 

DEC DECRET 1847S INCOACIO RELACIO 18050403 1001 24112018                                                                                                                                                                                                        26/11/2018 

DEC LIQUIDACIONS PAVELLO OCTUBRE 2018 20112018                                                                                                                                                                                                                  21/11/2018 

DEC ORDRE DEL   16112018                                                                                                                                                                                                                                        17/11/2018 

DEC APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PLAÇA ENGINYER 09112018                                                                                                                                                                                                      14/11/2018 

DEC DECRET 1846S INCOACIO RELACIO 18049075 1001 13112018                                                                                                                                                                                                        13/11/2018 

DEC DECRET 1845S INCOACIO RELACIO 18047675 1001 12112018                                                                                                                                                                                                        13/11/2018 

DEC DECRET 1844S INCOACIO RELACIO 18047422 1001 12112018                                                                                                                                                                                                        13/11/2018 

DEC DESIGNACIÓ DIRECCIÓ D'OBRA CONSTRUUCCIÓ VESTIDORS 
06112018                                                                                                                                                                                                  06/11/2018 

DEC ORDRE DEL   31102018                                                                                                                                                                                                                                        01/11/2018 

DEC APROVACIO PSS OBRA VESTIDORS 30102018                                                                                                                                                                                                                       31/10/2018 

DEC DECRET 1843S INCOACIO RELACIO 18046626 1001 27102018                                                                                                                                                                                                        29/10/2018 

DEC DECRET 1842S INCOACIO RELACIO 18045348 1001 27102018                                                                                                                                                                                                        29/10/2018 

DEC APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT 29102018                                                                                                                                                                                                                 29/10/2018 

DEC ORDRE DEL   24102018                                                                                                                                                                                                                                        24/10/2018 

DEC DESIGNACIÓ DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT 23102018                                                                                                                                                                                                     23/10/2018 

DEC ORDRE DEL   19102018                                                                                                                                                                                                                                        19/10/2018 

DEC DECRET 1841S INCOACIO RELACIO 18044023 1001 16102018                                                                                                                                                                                                        18/10/2018 

DEC DECRET 1840S INCOACIO RELACIO N 18043495 1001 15102018                                                                                                                                                                                                      16/10/2018 

DEC DECRET 1839S INCOACIO RELACIO 18042599 1001 15102018                                                                                                                                                                                                        16/10/2018 



 
 
 

 
 

DEC ADMESOS I EXCLOSOS ARQUITECTE 08102018                                                                                                                                                                                                                      11/10/2018 

DEC LIQUIDACIONS PAVELLO SETEMBRE 2018 09102018                                                                                                                                                                                                                 10/10/2018 

DEC ORDRE DEL   08102018                                                                                                                                                                                                                                        08/10/2018 

DEC NOMENAMENT DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ SEGURETAT 
08102018                                                                                                                                                                                                 08/10/2018 

DEC DECRET 1838S INCOACIO RELACIO 18041164 1001 02102018                                                                                                                                                                                                        05/10/2018 

DEC DECRET 1837S INCOACIO RELACIO 18040753 1001 02102018                                                                                                                                                                                                        05/10/2018 

DEC ACTUACIO MUSICAL CLUB TENNIS 02102018                                                                                                                                                                                                                       05/10/2018 

DEC DECRET 1836S INCOACIO RELACIO 18040125 1001 26092018                                                                                                                                                                                                        28/09/2018 

DEC DECRET 1835S INCOACIO RELACIO 18039722 1001. 26092018                                                                                                                                                                                                       28/09/2018 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
9.0.- INFORME TRIMESTRAL ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
l’Ajuntament ha tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la següent documentació relativa al 3r. 
Trimestre de 2018: 
  
- Calendari i pressupost de tresoreria.  
- Deute viu i previsió de venciment del deute.  
- Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys.  
- Informe del nivell del deute viu al final del període.  
 
Es presenta als regidors la documentació tramesa per tal que es donin per 
assabentats.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- INFORME DE MOROSITAT, SITUACIO DE FACTURES I PERIODE MIG DE 
PAGAMENT DEL 3R TRIMESTRE 2018 
 
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 
setembre 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 setembre de 2018 hi ha un import de 12.060,11 
€ corresponents a 10 factures de les quals no s’han tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació.  
 



 
 
 

 
 

Per altra banda, s’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al 
Ministeri d’Hisenda sobre el període mig de pagament a proveïdors, en compliment del 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 
amb el següent resultat: 
  
Ràtio operacions pagades (dies): 9,52  
Import de pagament realitzats: 360.428,20 €  
Ràtio d'operacions pendents (dies): 116,14 €  
Import de pagaments pendents: 35.879,16 €  
PMP (dies): 19,17 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde demana si algun regidor vol intervenir 
formulant algun prec o pregunta. 
 
El regidor Jaume Miravet planteja les següents qüestions: 

- Previsió de finalització del termini de les obres de construcció dels vestidors 
de la zona esportiva municipal, l’alcalde li respon que a partir de l’acta de 
comprovació del replanteig, que va ser el 6 de novembre, el contractista té 
8 mesos per acabar l’obra. L’alcalde considera que al propi contractista 
l’interessa acabar les obres el més aviat possible per un tema de viabilitat 
econòmica, ara bé, l’alcalde prioritza la qualitat per sobre de la rapidesa, 
sempre dins dels terminis previstos en el contracte. 

- Concessió del bar del pavelló: L’alcalde explica que el 30 de novembre 
passat ha deixat de prestar-se el servei per part del concessionari i que cal 
preparar una nova concessió tenint en compte la nova normativa de 
contractació. Durant els dies que es faci el Saló de Nadal,  del 27 al 29 de 
desembre el grup de jovent Tupinots farà el servei de bar per tal que no 
quedi desatès el servei. 

 
Sense cap altre intervenció, l’alcalde fa un repàs de diversos temes que s’estan 
treballant: 
 

- Jardí terapèutic del centre de dia i casal d’avis: explica que està 
pràcticament acabat i que de cara al bon temps es preveu fer una plantada 
d’arbres. 

- Pis de l’antic Patronat de Cultura: les obres de reforma estan acabades i 
ara caldrà fer el procediment d’adjudicació. També el pis de l’Institut del 
Teatre està previst que la Diputació l’adeqüi per a habitatge. 

- Biblioteca: una vegada feta la presentació de l’avantprojecte de biblioteca el 
passat 29 de novembre, ara s’han encarregat unes proves de càrrega per 
avançar el projecte executiu. 

- Revista de Nadal: una vegada editada, se’n farà el repartiment. A la revista 
hi ha la programació de tots els actes de Nadal. 

- Saló Catalunya: s’hi ha fet obres de renovació de l’escenari i de pintura. 



 
 
 

 
 

- Cantada de nadales el proper 20 de desembre amb la participació de 
l’escola de música, de la coral i dels caramellaires amb l’objectiu de 
col·laborar amb la campanya de Nadal dels comerços de Sant Julià. 

- Atorgament de la medalla al mèrit sardanista al senyor Dante Miravet que 
es va fer el passat dissabte a Montblanc, l’alcalde ressalta l’originalitat de 
l’actuació de la cobla de Perpinyà i de l’organització a càrrec de la 
Confederació sardanista que va generar moments emotius i divertits. 

- Concert de sardanes previst per al proper diumenge 23 de desembre. 
 
 
 
 
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.  


