
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000014  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 4 de novembre de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:10 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
 
Joan Carles Rodríguez 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 
Sílvia Costa Campà, Regidora 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 
 

 
ABSENTS 

  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2020 I 
CALENDARI FISCAL 
3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2019 
4.- SOL·LICITUD PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 
2020-2024 
5.- MOCIÓ DE SUPORT AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL A LA 
PLANTA DE PRYSMIAN – MANLLEU 
6.- RATIFICACIÓ RESOLUCIO CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LA CASA DE LA 
MESTRA DE VILALLEONS 
7.- 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 del dia 22 
d’octubre de 2019 que es van dur a terme a la sala de plens de l’Ajuntament.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2020 I 
CALENDARI FISCAL 
 
L’alcalde cedeix la paraula al regidor d’hisenda, Joan Ramon Santisteve per a què 
exposi el contingut de la proposta de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 
2020, que amb caràcter general manté les taxes, aplica criteris mediambientals en els 
impostos i preveu un increment del cinc per cent sobre el tipus en l’impost de béns 
immobles per la necessitat d’obtenir ingressos per al finançament de nous serveis que 
l’equip de govern impulsa en diversos àmbits i que el pressupost de 2020 ha 
d’incorporar en el seu estat de despeses. 
 
El regidor d’hisenda comença explicant els impostos que es proposen modificar: 

- Impost sobre béns immobles: El tipus de gravamen a aplicar sobre els valors 
cadastrals s’incrementa del 0,582 al 0,611 per cent. I s’estableix una bonificació 
del 50% en la quota de l’IBI, amb uns límits en funció de la potència instal·lada, 
en aquells immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia 
fotovoltaica, bonificació a la que s’hi podran acollir també aquelles instal·lacions 
que estiguin instal·lades abans de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança 
sempre i quan no excedeixi de dos anys. 

- Impost sobre activitats econòmiques: Es proposa la modificació de l’únic 
benefici fiscal de caràcter potestatiu que té aprovat l’Ajuntament referent a la 
bonificació per la producció i aprofitament d’energies renovables, amb la 
finalitat de regular amb claredat els supòsits a bonificar, tenint en compte la 
recent normativa per la qual es regulen les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica ( RD 244/2019, 
de 5 d’abril). Així mateix es concreta el termini de sol·licitud del benefici i es 
preveu l’establiment d’un topall en la bonificació a aplicar, que es proposa arribi 
al 10% de l’ingrés de l’IAE de l’Ajuntament 

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica:En quant a les bonificacions de 
concessió potestativa es proposa mantenir la bonificació dels vehicles històrics 
del 100% definits a l’article 1 del Reglament de vehicles històrics. 
Pel que fa als vehicles antics, es proposa modificar els anys d’antiguitat d’un 
vehicle perquè es pugui aplicar la bonificació del 100% que fins ara eren 25 i a 
partir d’ara s’exigirà una antiguitat superior als 40 anys, considerant que els 
vehicles amb una antiguitat de 25 anys son altament contaminants i en 
conseqüència falta congruència amb l’aplicació de bonificacions en vehicles 
que produeixen un menor impacte ambiental per la classe de carburant utilitzat.  
També es substitueix la diferenciació entre vehicle híbrid i vehicle elèctric pel 
concepte de vehicle no contaminant, havent-se d’acreditar que el vehicle 
produeix emissions del CO2 inferiors a 92 gr/km. 
El regidor afegeix que es manté el coeficient tot i haver comprovat que és 
inferior respecte a d’altres municipis. 
  



 
 
 

 
 

- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana:Es 
proposa augmentar el termini per demanar la bonificació del 70% previst per 
les transmissions que afectin l’habitatge habitual del causant per causa de mort 
a favor dels seus descendents o ascendents de primer grau, fins ara eren els 
mateixos terminis que s’establien per l’autoliquidació del tribut, és a dir 6 
mesos, i ara es proposa que sigui 1 any  

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: A banda de l’actualització del 
mòdul bàsic de construcció segons el COAC, es proposa incrementar fins al 
3% el tipus de gravamen que actualment és del 2,75%, i que la llei admet fins 
el 4%. Pel que fa a bonificacions, a les construccions, instal·lacions o obres  en 
les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar 
disposaran d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació 
dependrà de la potència de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  

 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats i se n’haurà de publicar el text refós 
íntegre de l’ordenança modificada.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment.  
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de secretaria-intervenció relatius a la proposta 
de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020.  
 
Es proposa al Ple els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
- Ordenança fiscal 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.  

- Ordenança fiscal 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

- Ordenança fiscal 3, reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.  

- Ordenança fiscal 4, reguladora de l’import sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana. 

- Ordenança fiscal 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  

 



 
 
 

 
 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament  els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
El calendari fiscal que es proposa per a l’exercici 2020 manté l’esquema d’aquest any 
adaptant les dates als dies inhàbils del calendari vinent: 
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 02/03/2020 a 04/05/2020 
Taxa per a la gestió de residus: 03/04/2020 a 05/06/2020 
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat): 04/05/2020 a 06/07/2020 
Impost sobre béns immobles urbans (1a fracció domiciliat): 01/07/2020 
Impost sobre béns immobles urbans (2a fracció domiciliat): 02/11/2020 
Impost sobre béns immobles rústics : 04/09/2020 a 05/11/2020 
Impost sobre activitats econòmiques: 18/09/2020 a 18/11/2020 
Taxa serveis cementiri municipal: 04/09/2020 a 05/11/2020 
Taxa per entrada de vehicles-guals: 04/09/2020 a 05/11/2020 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.0.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2019 
 
Aquest punt de l’ordre del dia serà objecte d’inclusió en el proper Ple que es convoqui. 
 
4.0.- SOL·LICITUD PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL 
PERÍODE 2020-2024 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la regidora d’obra pública i urbanisme, Montse Piqué, que 
exposa el contingut de les bases i de la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya 2020-2024, en el qual es preveuen dues línies de subvencions, la primera 
dirigida a inversions en general i una segona línia dirigida a municipis petits.  
 
Tot i que cada Corporació pot demanar fins a tres actuacions per línia, la recomanació 
és presentar un sol projecte que compleixi el màxim de criteris de valoració per obtenir 
la puntuació més alta.  
 
En aquest sentit la regidora exposa que de tots els projectes en els que està treballant 
l’equip de govern, el projecte de millora i adequació de les instal·lacions des del parc 



 
 
 

 
 

de les Set Fonts fins al carrer de Ramon Llull, que suposa una 1a fase de les 
infraestructures que han d’arribar al terme municipal de Folgueroles, i que reuneix tots 
els criteris de valoració d’aquest PUOSC, al tractar-se d’una obra que inclou diversos 
serveis: aigua alta pressió (connexió dipòsits), gas de mitja pressió, 
telecomunicacions, aigua de baixa pressió i electricitat de baixa tensió. 
 
Es planteja la sol·licitud per al 2020 perquè el període d’execució és fins el juny de 
2021, amb l’objectiu de no coincidir amb la periodificació de la majoria de sol·licituds 
dels Ajuntaments. 
 
L’alcalde creu que es tracta d’un projecte de futur que beu de diferents fonts de 
finançament perquè també hi ha una part que s’ha de presentar en una convocatòria 
que ha publicat l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En conseqüència, la proposta és presentar en les dues línies de subvenció, el mateix 
projecte de millora i adequació de les instal·lacions des del parc de les Set Fonts fins 
al carrer de Ramon Llull, amb un pressupost de 521.998,31 €, sol·licitant 250.000 € en 
la línia d’inversions i 120.000 € en la línia de municipis petits, i per a l’anualitat 2020. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
5.0.- MOCIÓ DE SUPORT AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL A LA 
PLANTA DE PRYSMIAN – MANLLEU 
 

En aquest punt de l’ordre del dia es presenta la següent moció: 

“La multinacional Prysmian, actual propietària de la històrica fàbrica manlleuenca “el 
Cordó”, ha presentat un expedient de regulació d’ocupació (ERO) per al tancament de 
la planta. Prysmian argumenta qüestions productives i organitzatives, i, amb una 
decisió presa des de Milà, condemna a l’atur a la seva plantilla com ens condemna a 
l’empobriment del territori que ocupa, Osona. 
 
Actualment a la planta hi treballen 334 persones de les que gairebé el 93% son 
osonencs i osonenques. L’ocupació a la nostra comarca es veu greument afectada, 
l’impacte sobre la taxa actual d’atur, situada en el 9,38%, augmentaria 4 punts 
percentuals tornant a superar el 10%. 
 
La riquesa que actualment aporta la plantilla al comerç i a la vida comarcal és d’un 
impacte anual calculat al voltant d’11,17 milions d’euros. L’impacte al valor afegit brut 
és també altíssim, amb una reducció d’un punt sencer. 
 
Els i les 311 osonenques i osonencs que treballen a Prysmian Manlleu són veïns i 
veïnes de vint-i-sis pobles de la nostra comarca. 
 
Cal també esmentar el profund arrelament de la planta, “El Cordó”, a Osona, ja que qui 
més qui menys a la població de Manlleu hi manté o hi ha mantingut lligams personals i 
familiars al llarg dels seus gairebé 100 anys d’història. 
 
Creiem que no estem davant d’una planta deficitària, com tampoc es fabriquen 
productes no atractius o poc competitius, de fet, part del cablejat que es fabrica a 



 
 
 

 
 

Prysmian Manlleu compta amb homologacions que els fan productes únics i que ara 
per ara no es poden fabricar a cap altra planta del grup. També posem en valor el 
servei directe que es dona al territori català i a l’estat espanyol, ja que els productes 
que s’hi fabriquem són utilitzats per les companyies elèctriques. Davant d’un escenari 
de tancament de Prysmian Manlleu aquest material haurà de ser importat, amb les 
dificultats que comportaria la manca important de resposta ràpida davant avaries 
elèctriques. 
 
La situació de la planta de Manlleu es veu empitjorada per la legislació laboral actual, 
segurament amb un marc laboral just entre les parts (empresa i treballadores i 
treballadors), la decisió presa no hagués estat el tancament. 
 
Per últim, volem mostrar el nostre suport amb la plantilla de Prysmian a Montcada i 
Reixach afectada per la mateixa decisió. 
 
Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’oposa frontalment a 
la voluntat de Prysmian de tancar la planta de Manlleu. 
  
I és per això que es proposa acordar: 
                                                    

1. Reclamar a la direcció de Prysmian que reconsideri la seva decisió i que garanteixi la 
continuïtat de la planta manlleuenca. 

2. Coordinar-nos institucionalment els municipis afectats del conjunt de la comarca 
d’Osona per exercir un front comú contra la decisió de Prysmian. 

3.  Demanar a la Generalitat de Catalunya que intercedeixi a favor de la planta 
manlleuenca i faciliti el diàleg entre les parts per aconseguir el manteniment de 
l’activitat a la planta de Manlleu. 

4.  Demanar al conjunt de forces polítiques catalanes i als seus representants al 
Parlament de Catalunya el seu suport i la seva acció decidida a evitar aquesta decisió. 

5.  Notificar el present acord a: 
-  A la direcció de la planta de Prysmian Manlleu.  
- A la direcció del grup Prysmian a Milà. 
- Als sindicats amb representació al Comitè d’Empresa: CCOO, UGT i USO. 
- Al Consell Comarcal d’Osona 
- Al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
- A les entitats municipalistes, FMC i ACM. 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde explica que va participar en la manifestació que es va fer a Manlleu en suport 
a les persones treballadores de Prysmian que poden perdre el seu lloc de treball. 
Insisteix en parlar de Prysmian i no del “Cordó” perquè així ho han demanat els propis 
treballadors. Es tracta d’un problema que no afecta exclusivament al municipi de 
Manlleu, perquè a Prysmian hi treballen persones de fins a 26 municipis de la 
comarca. Critica que l’economia tan globalitzada oblida les persones. Des de la 
Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya s’ha assegurat que es farà tot el 
possible en l’expedient de regulació d’ocupació que es presentarà per part de 
l’empresa, però que un canvi normatiu de l’Estat obliga a l’acceptació tàcita de 
l’expedient sense la capacitat de control. 
 



 
 
 

 
 

 
 
6.0.- RATIFICACIÓ RESOLUCIO CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LA CASA DE 
LA MESTRA DE VILALLEONS 
 
Vista la resolució de l’alcaldia de data 24 d’octubre de 2019 que es transcriu a 
continuació: 
 
“La “casa de la mestra de Vilalleons” és un bé patrimonial titularitat de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta ubicat a la plaça de l’Església núm.1 de Vilalleons de Sant Julià 
de Vilatorta, amb referència cadastral 3581406DG4338S-0001/PB i que consta a 
l’inventari de béns amb la referència 110101B. 
 
En data 9 de setembre de 2014 es va aprovar per acord plenari la convocatòria del 
concurs per a l’adjudicació del contracte d’arrendament de la casa de la mestra de 
Vilalleons amb submissió al plec de clàusules aprovat en el mateix acord plenari. 
 
En data 17 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va 
adjudicar el contracte a l’interessat per una renda mensual de 350€ i amb el 
compromís de residir-hi habitualment. 
 
En data 30 de desembre de 2014 es va formalitzar el contracte  d’arrendament entre 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i l’interessat constituint aquest últim la garantia 
definitiva corresponent. 
 
Vistos els plecs de clàusules administratives que regeixen el contracte, la durada del 
contracte és de cinc anys des de la signatura del contracte amb la possibilitat de 
prorrogar-se any en any per mutu acord.  
 
Vist el contracte formalitzat el qual estableix que la seva vigència finalitzarà l’1 de 
gener de 2020 sempre i quan es notifiqui a l’altra part amb una antelació mínima de 
dos mesos a la data de venciment del contracte la seva voluntat de no renovar-lo i que 
en cas contrari es prorrogarà per períodes anuals. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de no prorrogar el contracte 
d’arrendament de la casa de la mestra de Vilalleons una vegada arribada la fi de la 
seva vigència.  
 
RESOLC: 
 
Primer.- No prorrogar el contracte d’arrendament de la casa de la mestra de Vilalleons 
amb l’interessat i resoldre’l en data 1 de gener de 2020, data fi de la seva vigència 
inicial. 
 
Segon.- Retornar a l’interessat la garantia dipositada, prèvia comprovació de l’estat de 
conservació de l’immoble objecte d’arrendament. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat als efectes oportuns.” 
 



 
 
 

 
 

Atès que la convocatòria del concurs va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament l’any 
2014, correspon a aquest òrgan la seva resolució i en conseqüència es proposa la 
ratificació de la resolució de l’alcaldia de no prorrogar el contracte d’arrendament.  
 
L’alcalde exposa que cal convocar un nou concurs per a l’arrendament d’aquest 
habitatge juntament amb el pis del carrer de Puig-l’Agulla i que en aquest sentit es 
treballa el corresponent plec de clàusules administratives particulars que han de 
regular l’adjudicació. 
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- PRECS I PREGUNTES 

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde cedeix la paraula al regidor de medi ambient, 
Lluís Solanas, per a què expliqui la programació de la Setmana de la Ciència a Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
El regidor destaca, entre altres activitats que es duran a terme, la conferència que es 
farà el divendres 15 a les 7 de la tarda a l’Aula de Cultura,  a càrrec del senyor Josep 
Mas Pla, investigador i docent de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, en 
la que exposarà el contingut de l’estudi de l’aqüífer que nodreix les Set Fonts i que és 
molt interessant per donar a conèixer les mesures de protecció que cal prendre per 
evitar-ne la seva contaminació. 
 
Finalment l’alcalde fa referència a una pintada del moviment LGTBI en un banc de 
davant del consultori municipal, de la qual l’Ajuntament no en tenia coneixement, però 
que l’equip de govern considera que està feta amb cura, amb una intencionalitat i de 
forma correcta i que per tant cal respectar. 
 
 
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. 


