
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000001  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 21 de gener de 2019 
Horari: De les 21:00 hores a les 22:05 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 
Lluís Solanas Roca, Regidor 
Trinitat Subirana Arumí, Regidora 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Jaume Miravet Peris, Regidor 
Cristina Solà Menció, Regidora 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
 Lluís Vilalta Vivet, Regidor, que ha excusat la seva absència. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR 
2.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ DELS SERVEIS DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA A 
FAVOR DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA 
3.- AUGMENT RETRIBUTIU PERSONAL SECTOR PUBLIC 
4.- COMPATIBILITAT ARQUITECTA MUNICIPAL 
5.- MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE VAN FER VAGA DE 
FAM 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
de Ple de data 17 de desembre de 2018, pel qual es proposa al Ple l’aprovació de la 
mateixa, amb les següents correccions: la primera referent al termini d’informació 



 
 
 

 
 

pública de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora dels horaris de 
tancament dels establiments de bar i restauració on erròniament consta 15 dies i ha de 
dir 30 dies. Per altra banda, el darrer paràgraf del punt de l’aprovació de la xifra de 
padró, correspon al punt anterior referent a l’ordenança esmentada. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 
 
2.0.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ DELS SERVEIS DEL CICLE INTEGRAL DE 
L’AIGUA A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA 
 
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per tractar en la propera sessió 
plenària que es convoqui una vegada es disposi de la valoració econòmica de la 
relació de béns i drets que s’han d’adscriure a la delegació del servei perquè és un 
dels documents integrants de l’acord, juntament amb la memòria tècnica i amb el 
conveni regulador. 
 
L’alcalde avisa als regidors que es convocarà una sessió plenària extraordinària en el 
moment que la documentació estigui preparada.  
 
 
3.0.- AUGMENT RETRIBUTIU PERSONAL SECTOR PUBLIC 
 
Vist el Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic i determina que no es 
podrà experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte els vigents 
a 31 de desembre de 2018. 
 
Vista la possibilitat que en funció de l’increment del PIB del 2018 s’afegeixi amb 
efectes 1 de juliol de 2019 l’increment que correspongui segons les taules establertes 
en el Reial Decret. 
 
Vista la possibilitat que després de la negociació amb la part social les retribucions 
puguin experimentar un increment d’entre el 0,25 i 0,3% de la massa salarial del 2018 
si l’Ajuntament es troba en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aplicar l’increment previst al Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, del 2,25% a tots els conceptes retributius del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament amb efectes 1 de gener de 2019. 
 
Segon.- Convocar la Mesa de negociació per a la proposta d’increment d’entre el 0,25 i 
0,3% de la massa salarial del 2018 i del seu repartiment, en funció de la  situació de 
superàvit pressupostari en l’exercici 2018. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 



 
 
 

 
 

 
 
4.0.- COMPATIBILITAT ARQUITECTA MUNICIPAL 
 
Vist que per decret d’alcaldia amb efectes des del dia 10 de desembre de 2018 es va 
nomenar funcionària interina de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
escala d’administració especial, subescala tècnica, arquitecta, a temps parcial a raó de 
12 hores setmanals a Anna Dot Bardolet. 
 
Vist que en data 10 de desembre de 2018 la treballadora d’aquesta corporació, Anna 
Dot Bardolet, va presentar la declaració de compatibilitat per a realitzar l’activitat 
professional d’arquitecta per compte propi i amb contracte de serveis en altres 
administracions públiques. 
 
Tenint en compte que la seva relació laboral amb aquesta corporació es troba 
regulada per la normativa d’incompatibilitats d’acord amb el que estableixen els articles 
1 i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques. 
 
Vist que les activitats per les quals la interessada sol·licita la compatibilitat, tan de 
caràcter públic com privat, no afectaran l’activitat desenvolupada en aquesta entitat ni 
a la seva jornada laboral. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament té la competència per resoldre la sol·licitud segons el 
que estableixen els articles 11 a 14 de la llei d’incompatibilitats. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar la compatibilitat de la senyora Anna Dot Bardolet, per al 
desenvolupament de l’activitat privada i pública d’arquitecta amb els límits i condicions 
que es troben regulades a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del 
personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació.  
 
 
 
5.0.- MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOCATGE JURÍDIC DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE VAN FER VAGA 
DE FAM 
 
L’alcalde presenta la següent moció per a la seva aprovació, el text del qual es 
transcriu literalment, ressaltant que el motiu principal de la vaga de fam ha estat la 
reivindicació del dret a la justícia, que s’està obstaculitzant per part del Tribunal 
Constitucional. 
 
“Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i 
injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i 



 
 
 

 
 

l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels 
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el 
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i 
Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la 
persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la 
ciutadania. 
 
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó 
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la 
presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu 
de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.  Aquesta vulneració 
queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència 
Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van promoure 
el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de 
2017. 
 
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren 
els seus drets com a ciutadans. Es van presentar fins a 12 recursos d’empara davant 
el Tribunal Constitucional,  dels quals tots van ser acceptats però cap havia estat 
resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de 
presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de 
novembre del 2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’havia pronunciat, 
allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del 
mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó 
provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini 
màxim de 30 dies. 
 
Tota aquesta demora, que no s’havia produït en altres ocasions anteriors, només 
buscava blocar la possibilitat que els presos polítics poguessin accedir a la justícia 
europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que 
el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies 
més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de 
Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la 
vulneració dels seus drets civils i polítics. 
 
Amb tots aquests motius i antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta prendre el següent acord: 

 
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió que van haver de prendre els presos polítics 
Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, de fer una vaga de fam perquè 
el Tribunal Constitucional resolgués els recursos d’empara presentats. 
 
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i 
empresonades pel referèndum de l’1-O, a través d’una presó preventiva totalment 
injustificada que  vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat . 
 



 
 
 

 
 

TERCER.- Denunciar que el blocatge del Tribunal Constitucional en la tramitació dels 
recursos només buscava evitar que els presos polítics poguessin accedir a la justícia 
europea per endarrerir la seva posada en llibertat.  
 
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona 
acusada, que no bloqui interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui 
injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.  
 
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió 
dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar 
accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica. 
 
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi 
per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves 
reivindicacions legítimes. 
 
SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un 
marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de 
l’Estat. 
 
VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no fou aquest, exigir, una vegada més, 
l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són 
perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se 
en el dret a decidir, internacionalment reconegut.  
 
NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal 
Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de 
les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 
 
6.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde demana si els regidors volen fer algun prec o 
pregunta. Demana la paraula el regidor Jaume Miravet, portaveu del grup municipal 
del PdeCat que planteja les següents qüestions: 
 

- Serveis al pavelló: bar i conserge. L’alcalde explica que pel que fa al servei de 
bar-restaurant del pavelló es licitarà conjuntament amb el bar de les piscines 
municipals mitjançant un contracte de concessió de serveis. I la convocatòria 
de la plaça de consergeria de l’equipament esportiu està pendent de redactar 
les bases per valorar si s’inclouen entre les seves funcions equipaments 
culturals. 

- Estat de l’execució de les obres de construcció de la zona esportiva: La 
regidora d’obres, Montse Piqué explica que els primers mesos només es 
treballa en la fonamentació en espera de rebre el prefabricat que amb la seva 
instal·lació es faran visibles els treballs. Afegeix que el fet que les obres 



 
 
 

 
 

estiguessin iniciades ha dificultat molt la represa de les mateixes. L’alcalde, en 
aquest sentit, insisteix que s’hauran de repercutir tots aquests costos a Axis 
Patrimoni, SL.  

- Esvoranc a la riera del Torrent: la regidora Montse Piqué explica s’està buscant 
una solució tècnica, que no serà fàcil, i que ha estat objecte d’una sol·licitud 
d’ajut econòmic a la Direcció General d’Administració Local. 

- Activitat comercial a Sant Julià de Vilatorta: el regidor Jaume Miravet mostra 
preocupació per la falta d’activitat comercial tenint en compte que darrerament 
s’han tancat comerços. El regidor de promoció econòmica, Francesc Hervías, 
considera que efectivament és un problema però que té caràcter general i que 
no és exclusiu de Sant Julià de Vilatorta. El regidor Jaume Miravet demana si 
està previst emprendre accions per incentivar el comerç al municipi. El regidor 
Francesc Hervías explica que s’han fet propostes amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, però que fa falta emprenedoria per part dels comerciants. 
En aquest moment intervé l’alcalde,  considera que l’Ajuntament no pot suplir la 
iniciativa privada, que és la més important. Però l’Ajuntament no està 
impassible davant la situació, explica que s’han mantingut reunions amb els 
titulars dels comerços que han tancat, que han donat suport a iniciatives de 
l’associació de comerciants com per exemple en la durada de l’enllumenat de 
Nadal, que a través de la Fira del Tupí es mostra el comerç local als visitants. 
L’alcalde creu que cal demanar recursos a les convocatòries que en aquest 
tema fa la Diputació de Barcelona i que l’Ajuntament ha d’escoltar les 
propostes dels comerciants i col·laborar per tirar-les endavant, a més 
d’emprendre accions directament. L’alcalde veu les limitacions de l’Ajuntament 
però confirma que hi ha preocupació per la desmotivació a l’Associació de 
comerciants de Sant Julià. 
 
Acabada la intervenció del regidor Jaume Miravet, l’alcalde conclou la sessió 
amb dos temes: 

- Festa de comiat de la Dolors Molas, administrativa del consultori local de Sant 
Julià de Vilatorta, que es va fer el passat 19 de desembre. 

- Més presència de la imatge corporativa en els equipaments municipals, amb 
l’objectiu que els veïns sentin l’administració seva. Falta acabar de completar.  

 
 
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. 
 


