
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000017  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 23 de desembre de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor 
Sílvia Costa Campà, Regidora 
Gemma Rica Botia, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 

 
 

ABSENTS 

  
 Jaume Vilella Ramoneda, que s’ha excusat 
 

ORDRE DEL DIA 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

2.- APROVACIO DE LA XIFRA DE POBLACIO A 1 DE GENER DE 2019 

3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2019 

4.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2020. BASES D'EXECUCIÓ DEL 

PRESSUPOST. PLANTILLA DE PERSONAL. 

5.- APROVACIO INICIAL PLANOL DE DELIMITACIO DE MESURES DE PREVENCIO 

D'INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, NUCLIS URBANS, 

EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS 

6.- RENÚNCIA A LA PRÒRROGA DEL TERMINI DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 

BAR-RESTAURANT DE LES SET FONTS 

7.- EXECUCIÓ SENTÈNCIA DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 6 

DE BARCELONA EN RELACIÓ AL RECURS 404/2015, I INCOACIÓ PROCEDIMENT 

SANCIONADOR 

8.- CONVENI URBANÍSTIC PER A L'EXPROPIACIÓ DE PART DE LA FINCA AFECTADA 

PER L'OBRA "ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES A LA CARRETERA BV-5202, 

TRAM PK 0+000 A PK1+230" 



 
 
 

 
 

9.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ ECONÒMICA OBRA "CONSTRUCCIÓ VESTIDORS ZONA 

ESPORTIVA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA" 

10.- INFORME TRIMESTRAL ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST 

11.- INFORME DE MOROSITAT, SITUACIO DE FACTURES I PERIODE MIG DE 

PAGAMENT DEL 3R TRIMESTRE 2019 

12.- 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 
plenària de data 25de novembre de 2019. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat, sense cap esmena 
 
 
 
2.0.- APROVACIO DE LA XIFRA DE POBLACIO A 1 DE GENER DE 2019 
 
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 2019. 
 
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 
2019 amb la xifra de 3.114 habitants. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2019 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 3/2019 de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit.  
 
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 3/2019, en els 
següents termes: 

   MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2019  

    DESPESA    crèdit inicial modificació crèdit definitiu 

SUPLEMENT DE 

CRÈDIT   

   02,922,22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS,  1.500,00 € 1.670,70 € 3.170,70 € 

06,432,22706 ESTUDIS I TREBALLAS TÈCNICS  20.500,00 € 3.025,00 € 23.525,00 € 

08,231,22715 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES, CENTRE DE DIA 20.000,00 € 890,10 € 20.890,10 € 

08,231,62500 ADQUISICIÓ MOBILIARIA EQUIPAMENT SOCIO-ASSIST. 1.300,00 € 1.540,00 € 2.840,00 € 

08,231,63300 CLIMATITZACIÓ CASAL D'AVIS 16.577,00 € 7.328,97 € 23.905,97 € 

10,165,22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTICA, enllumenat públic 80.000,00 € 16.677,87 € 96.677,87 € 

11,170,22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS, medi ambient 5.000,00 € 2.208,25 € 7.208,25 € 

11,1720,46700 TRANSFERÈNCIA PROTECTORA ANIMALS 3.000,00 € 1.117,56 € 4.117,56 € 

11,170,62300 MATERIAL METEO 1.500,00 € 315,00 € 1.815,00 € 

12,326,14000 RETRIBUCIONS MONITORS EDUCACIÓ 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 

12,323,21200 REPAR. MANTEN. I CONSERVAC.EDIFICIS, educació 6.000,00 € 5.000,00 € 11.000,00 € 

13,341,22713 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES DE SOCORRISME 20.000,00 € 5.154,29 € 25.154,29 € 

13,342,22609 ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES, esports 2.000,00 € 4.720,11 € 6.720,11 € 

13,342,21200 REPAR. MANTEN. I CONSERVAC.EDIFICIS, equip. Esportius 15.000,00 € 8.548,56 € 23.548,56 € 

14,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES 80.000,00 € 6.800,00 € 86.800,00 € 

16,912,10000 RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN, alcalde 18.000,00 € 4.519,61 € 22.519,61 € 

16,920,22200 SERVEI DE TELECOMUNICACIONS, ajuntament 7.000,00 € 5.000,00 € 12.000,00 € 

16,920,22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRES., ajuntament 7.500,00 € 2.000,00 € 9.500,00 € 

16,920,22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS, general 20.000,00 € 14.000,00 € 34.000,00 € 

16,920,22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT 25.000,00 € 11.000,00 € 36.000,00 € 

16,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASSISTENCIES PLE 1.200,00 € 300,00 € 1.500,00 € 

13,342,62202 VESTIDORS CAMP DE FUTBOL 494.441,14 € 28.046,50 € 522.487,64 € 

16,920,16000 SEGURETAT SOCIAL, administració 46.025,10 € 6.364,43 € 52.389,53 € 

17,327,22706 TALLER IGUALTAT DE GENERE 1.500,00 € 2.596,52 € 4.096,52 € 

    

 

143.823,47 € 

 CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS   

   10,912,10000 RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN, serveis 

 

4.839,40 € 4.839,40 € 

01,912,10000 RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN, urbanisme  

 

5.377,09 € 5.377,09 € 

08,912,10000 RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN, benestar  

 

5.368,20 € 5.368,20 € 

11,912,10000 RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN, medi ambient 

 

5.377,09 € 5.377,09 € 

13,342,22706 DIRECCIÓ OBRA VESTIDORS 

 

11.543,40 € 11.543,40 € 

21,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PLE  

 

4.650,00 € 4.650,00 € 

12,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PLE educació 

 

4.650,00 € 4.650,00 € 

16,011,91102 PRÉSTEC ADQUISICIÓ DIVERSOS BÉNS MOBLES 2018 

 

6.615,21 € 6.615,21 € 

16,011,91103 PRÉSTEC. OBRES.INVERSIONS DIVERSES 2018 

 

14.192,39 € 14.192,39 € 

11,136,21000 PLA PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS 

 

7.978,17 € 7.978,17 € 

13,342,62301 ADQUISICIÓ MÀQUINA PAVELLÓ 

 

4.028,09 € 4.028,09 € 

06,432,48000 PREMI CONCURS CERÀMICA 

 

1.500,00 € 1.500,00 € 

10,135,62500 TANQUES. MATERIAL VIA PÚBLICA 

 

3.703,08 € 3.703,08 € 

13,341,48010 TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIÓ BÀSQUET (DIPUTACIÓ) 

 

9.000,00 € 9.000,00 € 

10,165,91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC INVERSIONS 2019 

 

18.108,16 € 18.108,16 € 

08,231,48002 TARGETA MONEDER 

 

2.000,00 € 2.000,00 € 



 
 
 

 
 

13,342,62203 OBRES COMPLEMENTÀRIS VESTIDORS CAMP DE FUTBOL 

 

39.495,92 € 39.495,92 € 

    

 

148.426,20 € 

     

 

292.249,67 € 

      

     

INGRESSOS   

   46105 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, subvenció Pla prevenció incendis -   € 7.978,17 € 7.978,17 € 

46106 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, subvenció amiant -   € 2.366,03 € 2.366,03 € 

34201 TAXA ACTIVITATS LLEURE 13.000,00 € 2.492,60 € 15.492,60 € 

31300 TAXA SERVEI PISCINES 41.000,00 € 4.402,96 € 45.402,96 € 

33200 TAXA UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC . SUBMINISTRAMENT GAS 6.000,00 € 9.400,00 € 15.400,00 € 

39300 INTERESSOS DEMORA 5.000,00 € 1.600,00 € 6.600,00 € 

46103 DIPUTACIÓ BARCELONA, GRAN PREMI (BÀSQUET) -   € 9.000,00 € 9.000,00 € 

42090 PACTO CONTRA VIOLÈNCIA GENERO (MINISTERIO) -   € 2.494,36 € 2.494,36 € 

76105 SUBVENCIÓ PRÉSTEC INVERSIONS 2019 -   € 18.108,16 € 18.108,16 € 

47000 DONATIU CAIXABANK -   € 2.000,00 € 2.000,00 € 

31100 TAXA ESPAI ACTIVAT 38.000,00 € 890,10 € 38.890,10 € 

87010 ROMANENT AFECTAT. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL -   € 67.542,42 € 67.542,42 € 

    

 

128.274,80 € 

 TRANSFERÈNCIES   

       

   12,912,10000 RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN  9.000,00 € 4.935,00 € 4.065,00 € 

01,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PLE Urbanisme  4.500,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 

03,912,23300 

INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PLE hisenda i promoció 

econòmica 9.000,00 € 4.050,00 € 4.950,00 € 

06,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PLE medi ambent i turisme 4.500,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 

08,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PLE. Serveis socials 9.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 

10,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PLE serveis 4.500,00 € 2.325,00 € 2.175,00 € 

11,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASISTÈNCIES PLE medi ambient 4.500,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 

02,943,46600 A ALTRES ENS QUE AGRUPIN MUNICIPIS, localred 400,00 € 37,18 € 362,82 € 

04,334,48000 BECA JOSEP ROMEU 5.600,00 € 3.500,00 € 2.100,00 € 

04,333,21200 REPAR. MANTEN. I CONSERVAC.EDIFICIS, cultura 13.000,00 € 427,85 € 12.572,15 € 

04,334,22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA, cultura 17.000,00 € 2.000,00 € 15.000,00 € 

05,326,13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL, punt jove 20.820,09 € 6.494,83 € 14.325,26 € 

05,326,14000 RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL, monitors 5.000,00 € 1.576,26 € 3.423,74 € 

05,326,16000 SEGURETAT SOCIAL, punt jove i esplai 8.456,08 € 524,87 € 7.931,21 € 

06,432,16000 SEGURETAT SOCIAL, turisme 10.985,38 € 900,00 € 10.085,38 € 

06,432,21200 REPAR. MANTEN. I CONSERVAC.EDIFICIS, turisme 5.000,00 € 4.500,00 € 500,00 € 

06,432,21300 REP.MANTEN.I CONSERV.MAQUINARIA, turisme 2.000,00 € 2.000,00 € -   € 

06,432,22102 COMBUSTIBLES I CARBURANTS, turisme 3.500,00 € 3.500,00 € -   € 

06,432,22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES, turisme 4.000,00 € 1.565,90 € 2.434,10 € 

06,432,22700 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES DE NETEJA, turisme 4.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 

06,432,63600 ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC, turisme 1.500,00 € 1.500,00 € -   € 

07,334,48000 SUBVENCIÓ DIRECTA, OMNIUM CULTURAL 1.000,00 € 1.000,00 € -   € 

07,341,48000 SUBVENCIÓ DIRECTA, ESCUDERIA OSONA 3.900,00 € 100,00 € 3.800,00 € 

08,231,22102 SUBMINISTRAMENT GAS, equipaments assistèncials 10.000,00 € 4.500,00 € 5.500,00 € 

08,231,22609 

ACTIVITATS FESTIVES,CULTURALS, ESPORTIVES, benesar 

assistèn 4.600,00 € 1.500,00 € 3.100,00 € 

08,231,48001 PRESTACIÓ D'AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL 14.670,00 € 2.500,00 € 12.170,00 € 

09,311,22716 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES SERVEI DE SALUT 12.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 

09,312,22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, equipaments sanitaris 2.500,00 € 2.000,00 € 500,00 € 



 
 
 

 
 

10,1530,21200 REPAR. MANTEN. I CONSERVAC.EDIFICIS, brigada 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

10,161,22714 

TREBALLS REALITZAT PER EMPRESES SUBMINISTRAMENT 

AIGUA 294.378,23 € 4.427,56 € 289.950,67 € 

10,163,20300 LLOGUER DE MAQUINÀRIA 2.000,00 € 1.460,94 € 539,06 € 

10,165,22710 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES, enllumenat 30.000,00 € 2.400,00 € 27.600,00 € 

11,170,13000 RETRIBUCIONS ENGINYER FUNCIONARI 4.332,34 € 692,59 € 3.639,75 € 

11,170,16000 SEGURETAT SOCIAL, enginyer 1.366,85 € 509,89 € 856,96 € 

11,170,21000 REPAR. MANTEN. I CONSERVAC.EDIFICIS, medi ambient 7.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 

10,163,13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL, brigada 123.956,01 € 15.800,00 € 108.156,01 € 

10,163,15100 GRATIFICACIONS I HORES EXTRAORDINARIES, brigada 10.000,00 € 1.679,49 € 8.320,51 € 

10,163,16000 SEGURETAT SOCIAL, brigada 54.065,30 € 6.997,27 € 47.068,03 € 

10,1530,21000 REP.MANTEN.I CONSERV. INFRAESTRUCTURES 95.000,00 € 26.737,20 € 68.262,80 € 

12,323,16000 SEGURETAT SOCIAL, llar infants, escola 63.074,57 € 5.000,00 € 58.074,57 € 

13,342,14000 ALTRE PERSONAL, piscines 6.000,00 € 465,73 € 5.534,27 € 

15,1530,21200 REP.MANTEN. I CONSERV.EDIFICIS, vilalleons 3.000,00 € 2.500,00 € 500,00 € 

16,920,12003 RETRIBUCIONS BÀSQIUES FUNCIOARIS C2 23.120,32 € 5.313,42 € 17.806,90 € 

16,920,12006 TRIENNIS FUNCIONARIS, administració 14.697,21 € 4.203,75 € 10.493,46 € 

16,924,62600 

FINANÇAMENT BAIXA INVERSIONS. PROGRAMARI VIDEO 

ACTES 16.600,14 € 16.600,14 € -   € 

    

 

163.974,87 € 

     

 

292.249,67 € 

  
 
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.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2020. BASES D'EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST. PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
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 2020. 
 
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 2020: 
 
 



 
 
 

 
 

DESPESES   

1.Despeses de personal 1.065.005,21 

2. Despeses bens corrents i serveis 1.900.767,72 

3. Despeses financeres        2.000,00 

4. Transferències corrents    177.391,17 

5. Fons de contingència i altres imprevistos ----------------- 

6. Inversions reals    905.557,11 

7. Transferències de capital      93.088,87 

9. Passius financers    107.188,92 

TOTAL DESPESES 4.250.999,00 

   

INGRESSOS  

1. Impostos directes 1.261.000,00 

2. Impostos indirectes      90.000,00 

3. Taxes i altres ingressos 1.054.065,70 

4. Transferències corrents    883.906,75 

5. Ingressos patrimonials      38.075,00 

6. Alienació d'Inversions Reals ----------------- 

7. Transferències de capital    538.727,95 

9. Passius financers    385.223,60 

TOTAL INGRESSOS 4.250.999,00 

 
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  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

5.0.- APROVACIO INICIAL PLANOL DE DELIMITACIO DE MESURES DE 
PREVENCIO D'INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, NUCLIS 
URBANS, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS 
FORESTALS 
 
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ha creat noves 
obligacions per als ajuntaments. 
 
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la 
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, 
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i 
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La 
modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions 
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància 
d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica 
els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei. 
 
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de 
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes 
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció. 
 
Vist el “Plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per 
la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic” realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita: 
 
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les 
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. 
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop 
aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient.” 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 
5/2003. 
 
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions 
aïllades determinades al plànol de delimitació són els elements afectats per la Llei 
5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis. 
 
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades 
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats 
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de 



 
 
 

 
 

fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de 
protecció de que es beneficien. 
 
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la 
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del 
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.  
 
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre 
els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de 
protecció. 
 
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en 
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves 
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure 
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003. 
 
Setè. Determinar que el traçat dels polígons afectats així com el traçat de la franja 
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes 
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament. 
 
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies. A 
tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de 
l’ajuntament. 
 
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.  
 
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.0.- RENÚNCIA A LA PRÒRROGA DEL TERMINI DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
DE BAR-RESTAURANT DE LES SET FONTS 
 
En data 6 d’abril de 2006 el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va convocar 
un concurs per a l’arrendament de les instal·lacions del bar del parc de les Set Fonts, 
publicat al BOPB de 22 d’abril del 2006 i al DOGC de 26 d’abril de 2006. 
 
L’1 de juny de 2006 el Ple va adjudicar el contracte a Maria Dolors Vilaregut Font i el 
contracte es va formalitzar el 6 de juny de 2006 per un període de vigència de dos 
anys prorrogables d’any en any si durant el mes de desembre cap de les dues parts no 
manifesta la seva renúncia a la pròrroga del contracte. Així mateix, es va dipositar 
garantia definitiva per un import de 2.000 euros. 
 



 
 
 

 
 

D’acord amb els plecs de clàusules administratives del contracte aquest s’ha prorrogat 
d’any en any fins a data d’avui ja que cap de les parts ha manifestat la renúncia. 
 
Atès que l’Ajuntament no té la intenció de prorrogar el contracte per la qual costa 
manifesta la seva voluntat de resoldre el contracte d’arrendament de les instal·lacions 
del bar del parc de les Set Fonts pel qual, i d’acord amb els plecs reguladors que 
regeixen el contracte, procedeix la resolució del contracte vigent a data 31 de 
desembre de 2019. 
 
Atès que no resta pendent de pagament cap renda mensual del contracte. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Resoldre el contracte d’arrendament de les instal·lacions del bar del parc de 
les Set Fonts vigent fins a 31 de desembre de 2019 amb la senyora Maria Dolors 
Vilaregut Font. 
 
Segon.- Retornar a Maria Dolors Vilaregut Font la garantia dipositada, prèvia 
comprovació de l’estat de conservació de les instal·lacions del bar objecte 
d’arrendament. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a la interessada als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
7.0.- EXECUCIÓ SENTÈNCIA DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM. 6 DE BARCELONA EN RELACIÓ AL RECURS 404/2015, I INCOACIÓ 
PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
En data 27 de febrer de 2015, mitjançant decret d’alcaldia es va incoar procediment de 
restauració de la legalitat urbanística per la construcció d’un mur al pati interior de 
l’edifici […] que sobrepassa l’alçada màxima permesa per la normativa vigent. Així 
mateix, es va incoar procediment sancionador per la vulneració de l’ordenament jurídic 
urbanístic en dur a terme actuacions que no s’ajustaven a les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
Finalitzat el procediment per a la restauració de la legalitat urbanística, per decret 
d’alcaldia de data 14 d’agost de 2015 es va ordenar al propietari l’enderroc de la part 
del mur que sobrepassa l’alçada permesa per tal de restaurar l’ordre jurídic vulnerat. 
Resolució contra la qual es va interposar recurs de reposició per part de l’interessat a 
data 15 de setembre de 2015 i que fou desestimat en data 22 d’octubre de 2015. 
 
En data 13 de gener de 2016 l’interessat va presentar recurs contenciós-administratiu 
404/2015 davant el Jutjat contenciós-administratiu número 6 de Barcelona contra la 
resolució de 22 d’octubre de 2015 desestimant el recurs de reposició. 
 



 
 
 

 
 

En data 30 de setembre de 2019 es va emetre sentència per part del Jutjat del 
Contenciós-Administratiu núm.6 de Barcelona desestimant el recurs 404/2015 
interposat per l’interessat contra la Resolució de l’Alcalde de data 22 d’octubre de 2015 
per la qual es desestimava el recurs de reposició contra la Resolució de data 14 
d’agost de 2015 que ordenava la restauració de la legalitat urbanística mitjançant 
l’enderrocament de la part del mur construït que sobrepassa l’alçada normativa, 
constituint una infracció molt greu. La sentència també imposava costes al demandant 
fins a la quantitat de 400 €. 
 
Per part del demandant no s’ha interposat en el termini concedit recurs d’apel·lació 
contra la sentència i en conseqüència el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.6 de 
Barcelona ha declarat ferma la sentència en data 14 de novembre de 2019, exigint el 
compliment de les declaracions de la part dispositiva de la sentència i atorgant un 
termini de 10 dies per a indicar l’òrgan responsable perquè es dugui a terme la 
sentència. 
 
D’acord amb el que disposa el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la resolució de procediments de 
protecció de la legalitat urbanística vulnerada que comporten la sanció d’infraccions 
urbanístiques molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Tenint en compte que la construcció del mur que sobrepassa l’alçada màxima 
permesa en més d’un 30%, concretament 1,62 metres més que suposa sobrepassar 
un 81%, i constitueix una infracció molt greu d’acord amb l’article 213 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
En exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística per a sancionar les 
infraccions urbanístiques que la normativa urbanística atorga a l’administració 
municipal i atès que és necessari incoar novament expedient sancionador. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Donar compliment a la sentència 219/2019 de data 30 de setembre de 2019, 
emesa pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.6 de Barcelona en el procediment 
núm. 404/2015 i requerir al propietari la restauració de la realitat física alterada i l’ordre 
jurídic vulnerat i, per tant, l’enderroc de la part del mur construït que sobrepassa 
l’alçada màxima permesa a la finca […] en el termini màxim d’un mes a comptar des 
de la notificació d’aquest acord. 
 
Segon.- Incoar procediment sancionador per vulneració de l’ordenament jurídic 
urbanístic en dur a terme actuacions que no s’ajusten a les condicions de la llicència 
urbanística atorgada.  
 
Tercer.- Designar instructora del procediment sancionador a la senyora Montserrat 
Piqué Val, regidora d’urbanisme i de serveis, i secretària, la de la Corporació, Rosa 
Martínez Costa. 
 
Quart.- Comunicar a la instructora l’inici dels procediments posant-la en coneixement 
de totes les actuacions, als efectes que ordeni, si s’escau, la pràctica de proves 
adreçades a la determinació dels fets i de les responsabilitats susceptibles de sanció, 
formulant el plec de càrrecs corresponent. 



 
 
 

 
 

 
Cinquè.- Una vegada formulat el plec de càrrecs, notificar-lo juntament amb aquest 
acord d’iniciació del procediment sancionador a l’interessat perquè en un termini de 
quinze dies pugui formular al·legacions, presentar els documents i les justificacions i 
proposar les proves que estimin pertinents. 
 
Sisè.- Formulada la proposta de resolució, i en funció del desenvolupament de la fase 
d’instrucció, la instructora podrà donar un termini de deu dies d’audiència a la persona 
responsable dels fets imputats perquè puguin al·legar i presentar els documents i les 
justificacions que estimin pertinents. 
 
Setè.- Finalitzat el tràmit d’audiència, si s’escau, la instructora ha de remetre 
l’expedient al Ple de l’Ajuntament que ha de resoldre el procediment sancionador. 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.6 de 
Barcelona, al propietari de la finca i a la resta d’interessats de l’expedient, als efectes 
oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- CONVENI URBANÍSTIC PER A L'EXPROPIACIÓ DE PART DE LA FINCA 
AFECTADA PER L'OBRA "ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES A LA 
CARRETERA BV-5202, TRAM PK 0+000 A PK1+230" 
 
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per a la propera sessió plenària. 
 
 
 
 
9.0.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ ECONÒMICA OBRA "CONSTRUCCIÓ VESTIDORS 
ZONA ESPORTIVA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA" 

 
Vista l’acta de recepció de l’obra “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta” de data 6 de setembre de 2019, signada per l’alcalde, Joan 
Carles Rodríguez Casadevall,  pels directors de l’obra, Carles i Xavier Claparols, pel 
tècnic municipal i director executiu de l’obra, Jordi Torrents i pel representant de la 
UTE Construccions Ferrer, SA i Viver Bell-lloc, Miquel Ferrer. 
 
Vist que la Junta de Govern de data 9 de desembre de 2019 va aprovar la darrera 
certificació presentada per la direcció d’obra i el contractista, corresponent a la núm.8 
de l’obra “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), en el termini de tres mesos a partir de la recepció, 
els tècnics directors de l’obra hauran de procedir a la seva liquidació i en aquest sentit 
han redactat la proposta de liquidació en el qual es posa de manifest el següent 
resultat: 
 

Import licitació: 485.328,75 €, IVA inclòs. 



 
 
 

 
 

Import adjudicació: 484.843,42 €, IVA inclòs. 
Import liquidació econòmica: 522.487,66 €, IVA inclòs. 

 
En l’informe es justifica que el percentatge d’excés d’amidaments i la inclusió de nous 
preus fixats contradictòriament no superen respectivament el 10% del preu del 
contracte inicial ni suposen increment del preu global del contracte ni afecten a unitats 
d’obra que en el seu conjunt excedeixen del 3% del pressupost primitiu del mateix.  
 
Atès que la competència per a l’aprovació de la certificació final i la liquidació 
econòmica del contracte recau a l’òrgan de contractació, es proposa el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació final i la liquidació econòmica de l’obra “Construcció 
dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta” per un import total (IVA 
inclòs) de 522.487,66 €, extingint el contracte amb el contractista pel seu compliment. 
 
Segon.- Notificar el present acord al contractista UTE Construccions Ferrer, SA i Viver 
Bell-lloc, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
10.0.- 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 2019:  
 

- 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.  

 
Els regidors i regidores de la Corporació es donen per assabentats/des. 
 

 

 

 
11.- INFORME MOROSITAT I ESTAT D’EXECUCIÓ I PERIODE MIG DE 
PAGAMENT 3R 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 31 de 
setembre 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 31 de setembre de 2019 hi ha un import de 13.631,83 
€ corresponents a 10 factures de les quals no s’han tramitat els corresponents 
pagaments dins del període de pagament.  
 
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): 1,31  
Import de pagament realitzats: 494.138,94 € 
Ràtio d'operacions pendents (dies): 75,31 
Import de pagaments pendents: 126.865,68 €  
PMP (dies): 16,43 

 
Tots els regidors i regidores presents es donen per assabentats/des. 
 
 
 
12.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
Sense que cap dels regidors i regidores presents formulin preguntes, l’alcalde fa un 
sentit agraïment a tots, fent-ho extensiu també a tot el personal de l’Ajuntament, pel 
suport que li han donat en uns moments de saturació a conseqüència d’haver suportat 
una sobrepressió de treball.  
 
 
 
 
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, desitjant un bon Nadal a tot el poble. 
 
Signat electrònicament. 
 


