
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000016  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 25 de novembre de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

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

 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 
 

ABSENTS 
  
Cap  
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

2.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REFERENT A LA 

COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 355/2019 

INTERPOSAT DAVANT EL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 9 PER 

SOREA SAU CONTRA ELS ACORDS DEL PLE SOBRE LA DELEGACIÓ DE LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA 

3.- APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA "ITINERARI PER A 

VIANANTS I CLICLISTES DE LA BV-5202, ENTRE ELS PK 0+000 I 1+230, A SANT 

JULIÀ DE VILATORTA" 

4.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2019 

5.- PRECS I PREGUNTES 

 
 



 
 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

 

L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió de 

data 4 de novembre de 2019.  

 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 

2.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REFERENT A LA 

COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 355/2019 

INTERPOSAT DAVANT EL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 9 PER 

SOREA SAU CONTRA ELS ACORDS DEL PLE SOBRE LA DELEGACIÓ DE LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA 

 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió de data 4 de novembre de 2019, 

relatiu a la compareixença com a part demandada en el recurs contenciós-administratiu 

355/2019 interposat per SOREA SA contra els acords de delegació a favor del Consell 

Comarcal d’Osona de la prestació del servei d’aigua.  

 

Atesa l’obligació establerta en el darrer apartat d l’article 531.k) 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 que estableix la necessitat de donar compte al Ple en la primera sessió que 

es convoqui en l’exercici de les accions judicials i la defenses de l’Ajuntament en matèries 

de la competència del Ple, als efectes de la seva ratificació.  

 

Vist el contingut de l’acord de la Junta de Govern Local pel que fa la designació genèrica 

dels lletrats del Consell Comarcal d’Osona per a la defensa i representació jurídica de 

l’Ajuntament i a la designació dels procuradors de l’Ajuntament i tenint en compte el 

contingut de la Resolució del President del Consell Comarcal d’Osona de data 18 de juliol 

de 2019 en relació a la gestió i la tramitació de la defensa jurídica dels Ajuntaments en els 

expedients de creació i delegació del servei de gestió d’abastament d’aigua en baixa.  

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament:  

 

Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2019 pel 

qual es va acordar trametre l’expedient administratiu de la delegació de la prestació del 

servei d’aigua a favor del Consell Comarcal d’Osona al Jutjat núm.9 de Barcelona, 

comparèixer com a part demanda i notificant-ho al Consell com a part interessada amb 

l’objecte que hi pugui comparèixer.  

 



 
 
 

 
 

Segon.- Concretar la designació del funcionari d’habilitació nacional i secretari del 1a 

categoria del servei d’assistència a municipis de la comarca d’Osona, senyor Miquel 

Colom i Canal, per dur a terme la defensa i representació jurídica de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta en el recurs contenciós administratiu.  

 

Tercer.- Modificar la designació dels procuradors i deixar sense efecte la designació de 

dels senyors Joaquin Ruiz Bilbao i de Francisco Javier Manjarín Albert i designar als 

procuradors que representen el Consell Comarcal d’Osona.  

 

Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’osona als efectes oportuns. 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat 

 

 

3.- APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA "ITINERARI PER A 

VIANANTS I CLICLISTES DE LA BV-5202, ENTRE ELS PK 0+000 I 1+230, A SANT 

JULIÀ DE VILATORTA" 

 

L’alcalde cedeix la paraula a la regidora d’urbanisme i obra pública, Montse Piqué, perquè 

exposi el punts més importants d’aquesta proposta. 

 

La regidora exposa en relació a la disponibilitat dels terrenys, que s’està treballant amb la 

propietat de l’única finca afectada pel projecte, en un conveni que permeti l’ocupació de la 

finca mentre es tramita la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic municipal que 

esmeni la classificació del sòl de la finca i permeti l’expropiació de la part afectada pel 

projecte. Abans de l’acta de comprovació del replanteig ja es disposarà del mateix. 

 

Per altra banda, també explica que el plec de clàusules recull la necessària 

compatibilització del projecte amb un altra inversió que coincideix parcialment en l‘àmbit 

d’actuació: “Projecte de millora i adequació de les instal·lacions des del parc de les Set 

Fonts fins el carrer Ramon Llull (1a fase). 

 

També fa referència a la redacció d’un document tècnic “Ajustaments de la definició 

geomètrica i serveis per a salvaguardar cinc arbres existents a l’alçada del PQ 0+340”, 

redactat pels mateixos autors del projecte i que té uns cost zero i serà introduït per la 

direcció d’obra en fase d’execució. 

 

Finalment explica els criteris d’adjudicació que es descriuen en el Plec i que han estat 

treballats conjuntament amb l’autor del projecte que és qui més coneix aquelles millores 

que poden obtenir-se en la licitació sempre dins l’àmbit del projecte. Pel que fa a la baixa 

en el preu s’han establert criteris per a determinar baixes temeràries que puguin complicar 

la correcta execució del projecte 

 

Acabada l’explicació, es sotmet a votació la següent proposta: 



 
 
 

 
 

 

Vist l’expedient de licitació tramitat per a la contractació de l’obra de “Itinerari per a 

vianants i ciclistes a la BV-5202, entre els pk 0+000 i 1+230, a Sant Julià de Vilatorta”, 

segons el projecte tècnic aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 1 d’abril 

de 2019, expedient en el qual es justifica la necessitat i idoneïtat del contracte per atendre 

la competència pròpia d’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies 

urbanes.  

 

Justificada l’eficiència en la contractació amb l’elecció del procediment de licitació i la 

classificació exigida als participants que recull el plec de clàusules administratives 

particulars redactat i que regula els criteris d’adjudicació que han de permetre l’adjudicació 

a la millor proposta en base a la relació qualitat-preu, i que finalment justifica la no divisió 

en lots del contracte per a la millor coordinació de l’execució de les prestacions i per 

garantir una correcta execució, sense alterar l’objecte del contracte per evitar les regles 

generals de la contractació.  

 

Vist l’informe de secretaria-intervenció, emès en relació a l’expedient.  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 

administratives particulars de la contractació de l’obra Itinerari per a vianants i ciclistes a la 

BV-5202, entre els pk 0+000 i 1+230, a Sant Julià de Vilatorta”.  

 

Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 

procediment obert simplificat amb més d’un criteri d’adjudicació i pel tràmit ordinari, 

establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà de 

vint-i-sis dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil del 

contractant. 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat 

 

 

4.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2019 

 

Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per a la propera sessió plenària. 

 

5.- PRECS I PREGUNTES 

 

La regidora de comerç, Gemma Rica, explica que des de l’Associació de comerciants 

s’han fet propostes per a activar el comerç durant les festes de Nadal que per falta de 

pressupost i de temps aquest any no s’han pogut dur a terme, però que valora 

positivament i que es podran fer en properes campanyes. 

 



 
 
 

 
 

En relació a l’enllumenat de Nadal el regidor d’actes i esdeveniments, Marc Vilarrasa, 

explica que s’obriran la nit del dijous 5 de desembre i que estaran encesos fins el dia de 

Reis, per tant s’ha intentat d’avançar al màxim tenint en compte la disponibilitat de 

recursos de l’àrea de serveis i manteniment de l’Ajuntament. 

 

Finalment s’anuncia tota la programació dels actes de Nadal: Concert de Nadal, 

Tupibingo, Saló de Nadal, Nadal en vers... 

 
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. 


