
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000011  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 30 de setembre de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:15 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Lluís Solanas Roca, Regidor 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Lluís Vilalta Vivet, Regidor 
Gemma Rica Botia, Regidora 
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Sílvia Costa Campà, Regidora 
 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 
 

 
 

ABSENTS 
  
Cap 
  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIÓ I DEDICACIÓ DE L'ALCALDE 
3.- PROPOSTA INCREMENT RETRIBUTIU PERSONAL AJUNTAMENT PREVIST AL 
RDL 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE PEL QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS EN 
MATÈIRA DE RETRIBUCIONS A L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC 
4.- APROVACIO COMPTE GENERAL EXERCICI 2018 
5.- ACCEPTACIÓ CONDICIONS PRÉSTEC I IMPORT SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS 
PRESSUPOST 2019 EN EL MARC DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
6.- ADJUDICACIO CONTRACTE D'OBRES DEL CONJUNT ARQUITECTONIC DEL 
PARC DE LES SET FONTS DE SANT JULIA DE VILATORTA 
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 



 
 
 

 
 

D'OSONA I L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA PER AL FINANÇAMENT I 
EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE "OSONA: PAISATGE, TRADICIÓ I 
CULTURA" - SUBVENCIÓ FEDER 
8.- INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES I 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 3R TRIMESTRE 2019 
9.- 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 constitució de la nova Corporació que es va dur a terme el 23 de juliol de 2019 a la 
Sala de plens de l’Ajuntament.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIÓ I DEDICACIÓ DE L'ALCALDE 
 
Atès que aquesta alcaldia exercirà les funcions de la presidència del Consell Comarcal 
d’Osona, amb una dedicació del 39%, i amb unes retribucions màximes anuals de 
33.000 €. 
 
Vist l’acord de Ple de data 1 de juliol de 2019 relatiu al règim de retribucions dels 
membres electes de la corporació entre ells de l’alcalde establert en 33.961,79 
€/anuals, amb una dedicació del 80% de la jornada. 
 
Per tal de donar compliment a la interpretació que el Consell Comarcal fa del règim 
retributiu dels càrrecs electes a partir de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, 
 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord relatiu al règim retributiu de l’alcalde pres en data 
1 de juliol de 2019 i establir amb efectes del dia 19 de juliol de 2019, que l’alcalde de la 
corporació, Joan Carles Rodríguez i Casadevall, exercirà el seu càrrec amb dedicació 
parcial i percebrà catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
altres dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es 
tramitarà la seva alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una 
dedicació del 61% de la seva jornada laboral, la qual comportarà la percepció de 
25.895,86 €/any, amb una presència mínima de 23 hores/setmanals. 
 
Segon.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
3.0.- PROPOSTA INCREMENT RETRIBUTIU PERSONAL AJUNTAMENT PREVIST 
AL RDL 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE PEL QUAL S'APROVEN MESURES 
URGENTS EN MATÈIRA DE RETRIBUCIONS A L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar en sessió de data 21 de 
gener de 2019 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. 
 
L’article 3.Dos del RDLlei 24/2018 també preveu que si l’increment del producte 
interior brut (PIB) a preus constants el 2018 assoleix o supera el 2,5 per cent, 
s’afegeix, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per cent d’increment 
salarial. L’Institut Nacional d’Estadística el 5 de juny de 2019 ha certificat que la taxa 
de variació del PIB del 2018 respecte a 2017 ha superat aquest 2,5 per cent i, en 
conseqüència, el Consell de Ministres de 21 de juny de 2019 ha aprovat l’aplicació de 
l’increment addicional del 0,25 per cent amb efecte d’1 de juliol de 2019. 
 
Tenint en compte que aquesta normativa que és d’obligat compliment per a les 
administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat onzè del mateix article 
3 del RDLlei 24/2018, és procedent aplicar un increment addicional del 0,25 per cent a 
les retribucions dels funcionaris, bàsiques i complementàries i personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
En aquest sentit, la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques ha 
publicat al Portal de l’Administració Pressupostària que és l’oficina virtual de la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda les quanties 
dels diferents articles del RDLLei 24/2018, una vegada aplicat l’increment addicional 
del 0,25 per cent aprovat en Consell de Ministres de 21 de juny de 2019. 
 
Així mateix, l’últim paràgraf de l’article 3.Dos del RDLlei 24/2018 disposa, en relació 
amb les retribucions del personal al servei de les administracions públiques, que es 
podrà autoritzar un increment addicional de fins al 0,3 per cent de la massa salarial (en 
aquelles administracions en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018) per, 
entre altres mesures, la implementació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o la eficiència. 
 
Un cop constatat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va complir amb el requisit 
d’estar en situació de superàvit pressupostari durant l’exercici 2018, correspon aplicar 
aquest increment addicional del 0,3%. 
 
La Mesa de negociació del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament reunida en 
data 16 de maig de 2019 va acordar igual que a l’anterior exercici, que l’increment 
addicional del 0,3% calculat sobre la massa salarial del 2018 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. 

 
  
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 del 
Pressupost de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, que existeix crèdit suficient per 
fer front a la despesa produïda per aquest increment retributiu. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar un increment addicional del 0,25% de les retribucions dels funcionaris 
i personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb efectes 1 de juliol de 
2019. 
 
Segon: Aprovar un increment addicional del 0,3% de la massa salarial de l’any 2018 
que 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. 
 

Tercer: Acordar que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb 
l’increment de les retribucions, aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
corresponents del pressupost de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Quart: Notificar aquests acords als representants sindicals del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- APROVACIO COMPTE GENERAL EXERCICI 2018 
 
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 13 de maig 
de 2019 en relació al compte general de l’exercici 2018. 
 
Atès que el compte general informat favorablement ha estat sotmès a informació 
pública mitjançant anunci al BOPB de data 21 de maig de 2019, i al tauler d’anuncis 
municipal, sense que en el termini corresponent s’hagi presentat cap reclamació. 
 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 



 
 
 

 
 

Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2018 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  
 
 
 
5.0.- ACCEPTACIÓ CONDICIONS PRÉSTEC I IMPORT SUBVENCIÓ PER A 
INVERSIONS PRESSUPOST 2019 EN EL MARC DEL PROGRAMA DE CRÈDIT 
LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
En la sessió plenària extraordinària de data 23 de juliol de 2019 es va aprovar 
concertar una operació de crèdit per al finançament de diverses inversions previstes 
en el pressupost d’aquest exercici, per un import de 637.375,18 € amb l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, amb les condicions establertes en el 
Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona. 
 
En data 9 d’agost de 2019 l’entitat bancària BBVA comunica a l’Ajuntament l’operació 
de préstec per a inversions per un import de 637.375,18 € a un termini de 10 anys que 
inclou un primer de carència de capital, amb un tipus d’interès de l’Euribor a 3 mesos + 
0,51%. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 26 de 
setembre de 2019, pel qual es subvenciona en un import de 18.108,16 € a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per subsidiar el préstec concedit pel Banc 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del conveni del Programa de crèdit local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer: Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per import de 18.108,16 € 
que s’aplicarà íntegrament als interessos del préstec. 
 
Segon: Acceptar el préstec per import de 637.375,18 € amb les condicions aprovades 
per l’entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, de conformitat amb el 



 
 
 

 
 

Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, la primera disposició del qual 
serà com a mínim de 18.108,16 €. 
 
Tercer: Comunicar la concertació de l’operació de crèdit al Departament d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el contingut i procediment 
establerts en l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
 
Quart: Facultar a l’alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall, per a la signatura i 
formalització dels convenis i documents necessaris per a l’execució dels presents 
acords. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- ADJUDICACIO CONTRACTE D'OBRES DEL CONJUNT ARQUITECTONIC 
DEL PARC DE LES SET FONTS DE SANT JULIA DE VILATORTA 
 
Vist l’acord de Ple de data pel qual es va obrir el procediment de licitació del contracte 
d’obres 1O/2019 per a la Restauració del conjunt arquitectònic del parc de les Set 
Fonts de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Transcorregut el termini per a presentar ofertes, han entrat al registre general de 
l’Ajuntament dues ofertes, una per a cada lot, per part de les empreses: 

- Lot 1: Amblàs 2006 SL 
- Lot 2: Drim Medi Ambient SL 

 
Vista l’acta de qualificació de la documentació administrativa de les propostes 
presentades de data 13 de setembre de 2018 segons la qual la Mesa de contractació 
va concloure declarar admeses les dues propostes presentades. 
 
Vista l’acta de qualificació de la documentació tècnica de valoració amb criteris que 
depenen d’un judici de valor segons la qual es varen demanar informes tècnics per a la 
valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor de cadascun de les propostes 
presentades. 
 
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals sobre la valoració de les propostes 
presentades atorgant la següent puntuació: 
 
Criteris que depenen d’un judici de valors (40 punts) 

 
LOT 1 

Licitador: AMBLAS 2006 SL 100 65 

 Puntuació licitada Puntuació obtinguda 

Criteris que depenen d’un judici de valor (40 punts):   

Proposta metodolòtica 30 10 

Millora sauló aparcament 10 5 

   



 
 
 

 
 

 

LOT 2 

Licitador: DRIM MEDI AMBIENT 100 54 

 Puntuació licitada Puntuació obtinguda 

Criteris que depenen d’un judici de valor (40 punts):   

Proposta metodolòtica 40 24 

   

Vista l’acta de qualificació de la documentació tècnica de valoració automàtica i 
valoració final de les propostes presentades, de 23 de setembre de 2019, segons la 
qual es varen atorgar les següents puntuacions: 
 
LOT 1 

Licitador: AMBLAS 2006 SL 100 65 

 Puntuació licitada Puntuació obtinguda 

Criteris automàtics ( 60 punts)   

Preu ofertat 10 0 

Millora interior edifici escorxador 30 30 

Formació de rocalla 20 20 

 

LOT 2 

Licitador: DRIM MEDI AMBIENT 100 54 

 Puntuació licitada Puntuació obtinguda 

Criteris automàtics ( 60 punts)   

Preu ofertat 15 15 

Millora terra vegetal 20 10 

Plantes i arbrat de mida superior a la definida 20 0 

Millora de mobiliari del parc 5 5 

 
En conseqüència es va concloure proposar al Ple l’adjudicació del lot 1 de la licitació 
del contracte per a la restauració del conjunt arquitectònic del Parc de les Set fonts de 
Sant Julià de Vilatorta a favor de l’empresa Amblàs 2006 SL i l’adjudicació del lot 2 a 
Drim Medi Ambient SL. 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 les 
empreses Amblàs 2006 SL i Drim Medi Ambient SL. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obres 1O/2019 per a la 
Restauració del conjunt arquitectònic del parc de les Set Fonts de Sant Julià de 
Vilatorta, el lot 1 - execució de les obres de rehabilitació i adequació del parc, de 
l’aparcament i de l’edifici antic de l’escorxador del parc de les Set Fonts a l’empresa 
Amblàs 2006 SL pel preu de 119.073,96 € més el 21% d’IVA (25.005,53€); i el lot 2 - 



 
 
 

 
 

execució dels treballs de jardineria del projecte paisatgístic del parc de les Set Fonts a 
l’empresa Drim Medi Ambient SL pel preu de 34.905,39 € més el 21% d’IVA 
(7.330,13€). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11.171.610.00 del pressupost de despeses de l’exercici 2019.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a Amblàs 2006 SL i Drim Medi Ambient SL i 
emplaçar-les perquè compareguin 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 els contractistes elaborin els corresponents plans 
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, plans que 
seran presentats el mateix dia de formalització del contracte. 
 
Quart.- 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. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL D'OSONA I L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA PER 
AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE "OSONA: 
PAISATGE, TRADICIÓ I CULTURA" - SUBVENCIÓ FEDER 
 
El mes d’octubre de l’any 2012 es va constituir el Consell General de l’organització 
especial Osona Turisme del Consell Comarcal d’Osona que segons les seves normes 
reguladores té com a finalitat la promoció del turisme en el territori de la comarca 
d’Osona i l’assessorament als ens locals i empresaris privats. 
 
L’any 2017 es van iniciar diferents dinàmiques de creativitat per detectar potencialitats 
turístiques d’Osona amb sessions grupals tant del sector públic com privat. D’aquestes 
dinàmiques en van sorgir unes singularitats que es van plasmar en uns avantprojectes 
que es van presentar als ajuntament de la comarca amb els títol de Miradors d’Osona, 
Art urbà d’Osona i Triescape d’Osona. També es va incloure una línia de centres i 
espais d’interpretació. Finalment, un total de 14 ajuntaments, entre ells Sant Julià de 
Vilatorta, van estar interessats en desenvolupar algun projecte en alguna d’aquestes 
temàtiques. Al segon semestre de 2018 aquests municipis van fer arribar un acord de 
compromís al Consell Comarcal on es reflectia el o els projectes que l’ajuntament volia 
desenvolupar. Concretament en data 5 de novembre de 2018 la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va prendre un acord de compromís 
amb els següents punts: 
 

- Sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona que concorri al programa PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, entre d’altres actuacions, 
d’acord amb l’avantprojecte presentat per l’Ajuntament. 



 
 
 

 
 

- L’ajuntament posarà a disposició la corresponent disponibilitat pressupostària, 
la qual s’acreditarà en el moment de la signatura del conveni de col·laboració i 
finançament a que es refereix el punt següent. 

- Que en el termini màxim d’un mes, o el que permeti l’acord de concessió de la 
subvenció, si s’escau, i és inferior a aquest termini, des de la notificació de la 
concessió de la subvenció, signarà un conveni de col·laboració i finançament 
d’aquesta actuació, de manera conjunta amb la resta d’ajuntaments beneficiaris 
del projecte i el Consell Comarcal d’Osona, on es detallaran la forma 
d’execució de les actuacions i el seu finançament, de manera que, es tindrà 
ben present, que l’incompliment d’un dels intervinents, perjudica la totalitat. 

- L’Ajuntament es compromet a avançar el pagament de la totalitat del cost de la 
seva actuació, així com de la part proporcional per fer front als costos no 
elegibles directe i indirecte, especialment de la contractació del personal que 
lideri el programa. 

- Que s’adoptaran els acords pertinents pels òrgans de govern corresponents 
per a l’execució de l’objecte d’aquesta declaració, així com per a l’execució del 
programa, si s’escau. 

- Es designa Lluís Solanas i Roca com a interlocutor de l’Ajuntament davant el 
Consell Comarcal per coordinar, des del punt de vista municipal, l’actuació a 
desenvolupar. No obstant, es considera oportú modificar aquest acord després 
del canvi de cartipàs municipal i designar a Marc Vilarrasa Codinach i Rosa 
Martínez Costa com a interlocutors. 

 
El mes de novembre de 2018 el Consell Comarcal  va aprovar sol·licitar una subvenció 
pel projecte “Osona: paisatge, tradició i cultura” dins la convocatòria de la Generalitat 
de Catalunya resolució PRE/2018/2018, de 25 de juliol, publicat al DOGC 7698 de 3 
de setembre regulat per l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, publicat al DOGC 7658 
de 6 de juliol de 2018, que va aprovar les bases reguladores per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. El 7 de juny es va publicar resolució 
definitiva de la convocatòria atorgant al Consell Comarcal d’Osona la subvenció 
demanada per aquest projecte. 
 
El cost total del projecte presentat és de 2.655.605,49 euros el qual inclou les 
següents actuacions a dur a terme a Sant Julià de Vilatorta: 
 

Actuacions 
Import elegible (sense 

IVA) 
Import total (IVA inclòs) 

Mostra d’art urbà 35.305€ 42.719,05€ 

Centre d’interpretació - 
Caramelles 

116.296€ 140.718,16€ 

 
El cost total també contempla la contractació de personal, concretament d’un tècnic 
A2- enginyer/a tècnic/a amb una dedicació del 50% al projecte durant 26 mesos amb 
un cost total de 38.458,33 €. Aquest cost es repartirà entre els diferents ajuntaments 
participants imputant un tant per cent segon l’import de les actuacions de cada 
municipi sobre el total del projecte. 
 
El 4 de juny del 2019 es publica la proposta de resolució definitiva PRE/1527/2019, per 
la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles a 



 
 
 

 
 

cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i on 
consta a l’annex 1 els ens proposats com a beneficiaris i on atorguen al Consell 
Comarcal d’Osona un import de 1.101.195,53 euros pel projecte “Osona: paisatge, 
tradició i cultura”.  
En el marc de col·laboració establerts a través de l’organització especial Osona 
Turisme amb els ajuntaments adherits a l’ens, a partir de la resolució definitiva ien 
consens amb els ajuntaments, el Consell Comarcal d’Osona s’encarrega de la gestió i 
coordinació de tot el projecte “Osona: paisatge, tradició i cultura”, esdevenint 
interlocutor únic per la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tant, és el Consell Comarcal qui executa les actuacions presentades que han 
d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre els Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per al finançament i execució de les actuacions 
del projecte “Osona: paisatge, tradició i cultura” – subvenció FEDER. 
 
Segon.- Facultar a Marc Vilarrasa Codinach, regidor d’esports, turisme i 
esdeveniments per a la formalització del conveni. 
 
Tercer.- Designar interlocutors de l’Ajuntament davant el Consell Comarcal a Marc 
Vilarrasa Codinach i Rosa Martínez Costa. 
 
Quart.- Manifestar el compromís d’avançar el pagament al Consell Comarcal de la 
totalitat del cost de les dues actuacions de 183.437,21 €, IVA inclòs (42.719,05€ 
corresponents a la mostra d’art urbà i 140.718,16€ corresponents al centre 
d’interpretació de caramelles), un  50%  durant el primer trimestre de 2020 i l’altre 50% 
durant el primer trimestre de 2021. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
El regidor de turisme, Marc Vilarrasa, explica que les actuacions s’hauran d’executar 
en un termini de 2 anys, i que s’intentarà concórrer en d’altres convocatòries per fer 
front al 50% restant que no és objecte de subvenció per part del FEDER. Afegeix 
també que cal esperar la disponibilitat de la resta de 14 Ajuntaments que participen en 
el projecte. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
8.0.- INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES I 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N TRIMESTRE 2019 
 
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 2019, 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 2019 hi ha un import de 14.519,50 € 
corresponents a 12 factures de les quals no s’han tramitat els corresponents 
pagaments dins del període de pagament, per la falta de conformitat de la regidoria 
corresponent. 
 
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): 3,83  
Import de pagament realitzats: 680.535,74 € 
Ràtio d'operacions pendents (dies): 170,65 
Import de pagaments pendents: 49.281,96 € 
PMP (dies): 15,09  
 
Tots els regidors es donen per assabentats. 
 
 
9.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt de l’ordre del dia cap membre de la Corporació formula preguntes i 
l’alcalde fa una referència al manifest de suport a Xavier Buigas Llobet fet per part del 
Consell Comarcal d’Osona. 
També convida a la participació a l’acte de la Caixa solidària organitzat pel proper 
dissabte, en suport de les persones investigades per un tall a la carretera C17. 
 
 
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. 
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