
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000002  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 25 de febrer de 2019 
Horari: De les 20:00 hores a les 21:15 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodríguez, Regidor 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumí, Regidora 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Cristina Sola Menció, Regidora 
Jaume Miravet Peris, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 

2.- DELEGACIÓ DEL SERVEI DE PRESTACIÓ D'AIGUA AL CONSELL COMARCAL 

D'OSONA 

3.- APROVACIÓ PLA D'AUTOPROTECCIÓ PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL 

4.- CANVI DE NOM DE L'AULA DE MÚSICA ASSOCIADA A L'EMVIC 

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIO PUNTUAL POUM "ESMENES I 

CORRECCIONS" 

6.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ 2018 

7.- 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 21 de gener de 2019, pel qual es proposa al Ple l’aprovació de la 
mateixa.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat sense cap esmena 
 
 
2.0.- DELEGACIÓ DEL SERVEI DE PRESTACIÓ D'AIGUA AL CONSELL 
COMARCAL D'OSONA 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde exposa la proposta. Comença per explicar 
que la llei estableix com a servei mínim obligatori el servei d’abastament domiciliari 
d’aigua potable. Des de l’any 1982 el servei s’està duent a terme mitjançant contracte 
d’arrendament de serveis adjudicat a SAUR, actual SOREA, forma jurídica inexistent 
en l’actual ordenament jurídic. El contracte inicial ha sofert diverses vicissituds que han 
generat diferències importants respecte les previsions inicials. Exposa que a nivell 
d’eficiència en la prestació del servei per part de SOREA hi ha satisfacció en general, 
però la pròrroga del contracte va ser renunciada en temps i forma per part de 
l’Ajuntament, amb l’objectiu d’estudiar diverses fórmules de prestació del servei 
ajustades a la normativa vigent, tal i com se n’ha anat tractant en diversos Plens, en 
els quals s’ha comptat amb la presència de tècnics en la matèria.  
 
Vista la voluntat per part del Consell Comarcal d’Osona d’impulsar la creació d’una 
empresa pública en el marc del Programa d’Actuació Comarcal, l’alcalde considera 
que aquesta opció pot ser beneficiosa per al poble, aconseguint les avantatges d’una 
empresa pública i mantenint a nivell d’eficiència les avantatges de l’empresa privada. A 
través de l’empresa pública es mancomunaran esforços en benefici de l’interès públic. 
Amb la proposta, els comptes d’explotació seran independents per cada municipi i 
inclouran els respectius elements particulars i el percentatge que correspongui 
respecte els elements comuns. 
 
Planteja la proposta com a pionera, com a pas decidit cap a un nou plantejament de la 
prestació del servei d’aigua, i juntament amb el municipi d’El Brulll i de Torelló, que ja 
han pres els corresponents acords, ja es dona la massa crítica necessària perquè el 
Consell, acceptades les delegacions, consideri la viabilitat de la creació de l’entitat 
pública empresarial.  
 
Amb l’acord de delegació, el Ple aprova el conveni regulador, la memòria tècnica i la 
relació de béns i drets a adscriure al servei. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si el canvi es planteja “pacífic”. L’alcalde es mostra 
satisfet per la prestació del servei per part de SOREA. Explica que l’any 2011, el 
delegat senyor Joan Ramon Lladó li va exposar un dèficit econòmic amb una proposta 
d’augment de tarifes, proposta que l’alcalde va començar a estudiar entrant en el detall 
dels elements que segons el contracte conformaven la tarifa, i que sense arribar a cap 
conclusió l’empresa va continuar prestant el servei amb les mateixes tarifes, provocant 
a l’alcalde una certa desconfiança i inseguretat. Amb la resta de responsables, senyors 
Josep Maria Montserrat, David Bosch, Francesc Giralt, la relació ha estat molt positiva. 
 
El regidor Jaume Miravet també demana si es preveu la subrogació del personal, a la 
qual cosa li respon l’alcalde afirmativament. 



 
 
 

 
 

 
Finalment es planteja la proposta en els següents termes:  
 
Antecedents  
 
Els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, determinen, entre d’altres, que els serveis d’abastament d’aigua domiciliària i 
clavegueram són d’obligada prestació en tots els municipis.  
 
Actualment la prestació del servei d’aigua en el municipi de Sant Julià de Vilatorta va a 
càrrec de l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, 
tot i haver-se renunciat a la pròrroga al contracte d’arrendament de serveis de l’any 
1982, mentre no hi hagi definit el nou sistema de gestió. 
 
Els temps però, ha anant modificant al llarg dels anys la manera de prestar aquests 
serveis, i el nivell d’exigència del què cal dotar-lo avui dia, fan que sigui una tasca 
complexa que requereix ser abordada amb economies d’escala i aprofitant sinergies 
comunes, facilitant la utilització conjunta de mitjans i serveis i que facilitin la disposició 
de més recursos tècnics.  
 
Aquest ajuntament ha tingut coneixement que des del Consell Comarcal i a iniciativa i 
petició de diversos ajuntaments de la comarca s’està estudiant una forma de prestar 
aquests serveis de manera conjunta en benefici i interès dels ajuntaments de la 
comarca que es vulguin sumar a aquesta iniciativa, i en aquest sentit el Ple comarcal 
en sessió de data 28 de juny de 2017 ja va acordar informar favorablement l’inici de la 
tramitació de l’expedient per a l’establiment i determinació de la forma de gestió del 
servei d’aigua potable en baixa i del clavegueram.  
 
Coneixedors d’aquesta voluntat i de les actuacions que s’han anat succeint per tal 
d’adoptar la forma de prestació més idònia i per a la creació d’un ens de prestació i 
essent d’interès d’aquest ajuntament formar part d’una entitat d’abast més ampli que, 
previsiblement, pot donar un servei que faciliti la utilització conjunta de mitjans 
disposant i compartint els recursos tècnics de què disposem, així com contribuir a 
l’assoliment dels objectius ambientals establerts en la Directiva Marc de l’Aigua.  
 
Tenint en compte que el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en sessió de 
data 17 de desembre de 2018 va manifestar la voluntat 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. 
 
Vista memòria justificativa en la que s’analitza la necessitat i l’oportunitat, el seu 
impacte econòmic, el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, així com el 
compliment d’allò previst a la legislació.  
 
Essent necessari establir el marc de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona 
per tal de dur a terme la prestació dels serveis del cicle de l’aigua delegant a aquest 
ens la gestió d’aquests serveis.  
 
Vista la minuta del conveni interadministratiu de delegació al Consell Comarcal 
d’Osona i els dos annexos que l’integren, la memòria tècnica i la valoració dels béns i 
drets adscrits al servei 



 
 
 

 
 

 
Vist l’informe de secretaria-intervenció que consta a l’expedient.  
 
Fonaments de dret  
 
Els articles 25.2.c), 26, 27 i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.  
L’article 138.2 del Decret legislatiu 272003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Els articles 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Els articles 9.4 i 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que atribueix a la comarca la 
realització d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal.  
 
Els articles 167.1.b), 175.1, 298 i 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Es proposa al ple l’adopció dels acords següents:  
 
Primer.- Delegar la competència per a la gestió del servei d’aigua, la titularitat del  qual 
ostenta aquest Ajuntament, a favor del Consell Comarcal d’Osona, que el prestarà 
mitjançant l’ens instrumental que en cada moment determini, amb l’abast i les 
condicions que estableixin aquest acord i el conveni regulador que es signi per regular 
aquesta delegació.  
 
Segon.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l’exercici de les funcions 
previstes al conveni regulador i també la potestat reglamentària.  
 
Tercer.- Disposar que aquest ajuntament podrà dictar instruccions tècniques de 
caràcter general i obtenir en qualsevol moment informació sobre la gestió, per analogia 
amb el que preveu l’article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local.  
 
Quart.- Disposar que les compensacions econòmiques per la prestació dels serveis 
que es derivin d’aquesta delegació seran les previstes en el conveni regulador, les 
quals es revisaran en la forma que s’hi preveu.  
 
Cinquè.- Puntualitzar que per realitzar i executar les funcions delegades, el Consell 
Comarcal s’atendrà a l’ordenament local, al reglament del servei i a la resta de la seva  
normativa interna pròpia, en virtut de les seves facultats d’autoorganització per 
gestionar els serveis delegats.  
 
Sisè.- Aprovar la minuta de conveni, que incorpora dos annexos, a signar entre aquest 
Ajuntament i el Consell Comarcal d’Osona, que regula aquesta delegació.  
 
Setè.- Publicar aquest conveni en el tauler municipal d’anuncis, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en la web del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat i en el Portal de transparència.  
 



 
 
 

 
 

Vuitè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, a l’efecte que aquest, per 
la seva part, accepti la delegació ara conferida i, un cop acceptada, ho faci públic en la 
forma prevista legalment, per a coneixement de tothom.  
 
Novè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde 
perquè dicti les resolucions necessàries per desenvolupar aquest acord de la forma 
més eficaç i perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui el conveni que 
regula aquesta delegació i qualsevol altre document que sigui necessari. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- APROVACIÓ PLA D'AUTOPROTECCIÓ PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL 
 
Aquest punt queda sobre la taula pendent de tractar en una propera sessió plenària. 
 
 
4.0.- CANVI DE NOM DE L'AULA DE MÚSICA ASSOCIADA A L'EMVIC 
 
El dilluns 11 de març proper farà un any de la mort de Santi Riera Subirachs, músic, 
pedagog, compositor i investigador musical. El dia 30 d’abril de 2014 l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta va acordar atorgar-li per unanimitat la Insígnia d’or del municipi 
en un acte púbic celebrat al parc de les Set Fonts el dia 19 de juliol del mateix any. 
 
Santi Riera i Subirachs va néixer a Sant Julià de Vilatorta el 26 d’octubre de 1935 
cursà els seus primers estudis musicals a l’Acadèmia Santa Cecília de Vic i es llicencià 
en musicologia a l’Acadèmia de Roma. Cursà estudis en composició i contrabaix al 
Hochschul-Institut für Musik, Trossingen, Alemanya, entre els anys 1964 i 1968.  
 
Va ser director de l’Escola Municipal de Música de Vic del 1968 al 1970. Professor de 
Llenguatge Musical al Conservatori Municipal de Música de Manresa del 1982 al 1988. 
També és director d’aquest Conservatori entre el 1986 i 1988. Del 1988 al 2003 va ser 
professor de Llenguatge Musical i Cap d’Estudis de Música de Vic. 
 
També va ser cofundador i professor als cursos de l’Escola de Pedagogia Musical 
(1970-2002), i Director Pedagògic de l’Escola de Pedagogia Musical entre els anys 
1992 al 2002.  
 
Amb l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de l’Escolania de 
Montserrat, el pare Irineu Segarra, va editar llibres sobre pedagogia musical, tant en 
teoria i investigació com en materials pràctics per utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Santi Riera destacà com autor de diversos llibres: 
Música per a l’Educació Primària (6 vol.) 
Llenguatge musical grau elemental (5 vol.) 
Repertoris de Llenguatge Musical (4 vol.) 
Coautor del llibre “Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta” 1990 
I autor del llibre “”Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta en el context del 
fet caramellaire dels Països Catalans” 2015. 
 



 
 
 

 
 

Per a les Caramelles del Roser va compondre una desena de peces com ara l’Himne 
dels caramellaires, la cançó dels terrissaires, o Sant Llorenç del Munt, entre d’altres, 
(totes amb lletra d’Anton Carrera). També ha harmonitzat una dotzena de peces de 
caramelles d’autors locals, sobretot de Manel Balasch Suñé. 
 
Com a president de les Caramelles del Roser va portar un nou tarannà de l’entitat i va 
impulsar el reconeixement de les Caramelles del Roser perquè fossin reconegudes 
com a element festiu patrimonial d’interès nacional i obtinguessin la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Santi Riera va ser l’autor musical de la coneguda cançó popularitzada pels moviments 
excursionistes de Catalunya “Pujarem dalt dels cims”, amb lletra de Marti Sunyol, un 
cànon molt conegut cantat a tres veus.  
 
“Ser clar amb el que penses i amb el que fas. I pensar amb els altres”. Les seves 
paraules denoten una vessant altruista i pedagògica evident i un gran amor per la 
música popular que tant li agradava tot cercant l’excel·lència en aquest camp. 
Precisament perquè la música d’arrel tradicional fos valorada, per valorar també 
l’herència de la gent d’aquesta terra que ens ha precedit. En la memòria recordem les 
paraules que en Santi va dir a l’escenari central del Palau de la Música, quan les seves 
mans generoses van assenyalar a la dreta la imatge de Josep Anselm Clavé i a 
l’esquerra la de Ludwig Van Beethoven, per recordar-nos que la música que 
compartim, en aparença local, es pot convertir en universal. 
 
Amb el precedent d’una escola de música municipal no reglada, l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta l’any 2010 signa un conveni per a la creació d’una Aula associada a 
l’Escola de Música de Vic 
 
Pels valors humans d’exemplaritat, compromís, generositat i treball que ens va 
transmetre en Santi Riera i com a reconeixement públic i perdurable de la seva figura 
es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Posar el nom de Santi Riera a l’Aula de Música de Sant Julià de Vilatorta per 
tal que passi a anomenar-se, a partir del curs 2019-2020, Aula de Música de Sant Julià 
de Vilatorta Santi Riera. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la família d’en Santi Riera, a l’EMVIC i als 
representants de l’Associació de Pares de l’EMVIC. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIO PUNTUAL POUM "ESMENES I 
CORRECCIONS" 
 
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en sessió de data 18 de 
juny de 2018 en relació a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) número 5 relativa a “Esmenes i 
aclariments de la normativa i de la documentació gràfica”. 
 



 
 
 

 
 

Vist l’acord de Ple de 24 de setembre de 2018 en relació a l’aprovació provisional de la 
modificació puntual número 5 del POUM “Esmenes i aclariments de la normativa i de 
la documentació gràfica”. 
 
Tenint en compte l’estudi fet pels serveis tècnics pel que fa a la regulació de tanques i 
l’actualització del text que en fa referència a la modificació puntual. 
 
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm.5 del POUM “Esmenes i 
aclariments de la normativa i de la documentació gràfica”, amb les següents 
modificacions  no substancials respecte el document aprovat provisionalment pel Ple 
del mes de juliol de 2018: 
 

1. Actualització de les referències a tanques. 
 
Segon.- Trametre el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i 
l’expedient corresponent per a la seva aprovació definitiva. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ 2018 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària 
durant l’exercici 2018 corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions 
d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics 
liquidats per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta realitzada per l'Organisme de 
Gestió Tributària corresponent a l’exercici 2018. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el respectius Comptes 
coincideixen amb els fons transferits a l'Ajuntament. 
 
Vistes les relacions nominatives de deutors que configuren a l'estat demostratiu dels 
drets a cobrar, tal i com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties 
següents: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018: 
 

Rebuts 1.689,15  € 

Liquidacions 37.864,99  € 

 
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018: 
 

Rebuts 73.996,85  € 

Liquidacions 94.611,32  € 



 
 
 

 
 

 
Vistes les relacions nominatives de deutors de Multes de Circulació que configuren 
l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i que importa les quanties següents: 
 

- Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2018, per import de 
1.732,61 euros. 

 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària-interventora. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, informar favorablement els Comptes de Gestió 
Recaptatòria de l’exercici 2018 presentats per l’ORGT.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde demana als regidors si tenen alguna pregunta per formular. 
 
El regidor Jaume Miravet demana l’estat de la tramitació de la concessió del servei de 
bar-restaurant del pavelló i s’interessa pel futur de la concessió del servei de bar de les 
Set Fonts. Pel que fa al servei de bar-restaurant del pavelló, l’alcalde i el regidor 
d’esports, Marc Vilarrasa, exposen el contingut dels plecs de clàusules que han de 
regular la contractació de la concessió de serveis, mitjançant procediment obert.  
 
Referent al bar del parc de les Set Fonts, l’alcalde explica que la subvenció de la 
Diputació ha atorgat a l’Ajuntament per a la Restauració del conjunt arquitectònic del 
parc de les Set Fonts, ha de permetre el plantejament de la viabilitat del bar al parc a 
través de l’estudi i de la redacció dels projectes que ja s’han encarregat del paisatge 
arquitectònic del parc i de l’edifici de l’escorxador. Referent a aquest projecte, la 
regidora d’urbanisme, Montse Piqué, creu que cal visualitzar-lo més enllà dels 
recursos econòmics dels que es disposen, en el sentit que es tracta d’un projecte de 
futur que ha d’enllaçar el Parc de les Set Fonts amb la Ruta dels Molins i amb el 
Castell de Bellpuig. 
 
Sense que cap altre regidor plantegi qüestions, l’alcalde exposa els següent temes: 

- Desplegament de la fibra òptica: previsió de connexió de fibra òptica a 
Vilalleons, l’empresa Goufone mostra disposició en funció de la massa crítica 
d’usuaris que s’interessin pel servei, es farà una xerrada amb els potencials 
usuaris. 

- Convocatòria de places: informa als regidors dels processos de selecció de les 
places de tècnic/a auxiliar de joventut, d’enginyer/a del que avui acabava el 
termini per a la presentació de sol·licituds, i de la convocatòria immediata dels 
processos de selecció del conserge del pavelló, en la qual s’està estudiant la 
possibilitat d’incloure en les seves funcions els equipaments culturals. 

 
 



 
 
 

 
 

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. 
 


