
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000006  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 23 de maig de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervías Rodriguez, Regidor 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumí, Regidora 
 Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Cristina Solà Menció, Regidora 
Jaume Miravet Peris, Regidor 

 
 

ABSENTS 
  
Cristina Suñen Vilamala, Regidora, que excusa la seva absència 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI DESTINADA AL 
FINANÇAMENT D’INVERSIONS 2019 
3.- COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 100/2019 
4.- MOCIÓ PER A LA CREACIO D'UNA RESIDENCIA PER A LA GENT GRAN A SANT 
JULIA DE VILATORTA 
5.- 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 Ple de data 13 de maig de 2019, que s’aprova per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, sense cap 
esmena. 
 



 
 
 

 
 

2.0.- CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI DESTINADA AL 
FINANÇAMENT D’INVERSIONS 2019 
 
Vist que en l’annex d’inversions per a l’exercici 2019 aprovat amb el pressupost 
general de l’Ajuntament en sessió plenària de data 17 de desembre de 2019,  en el 
qual hi figuren les següents inversions amb previsió de finançament mitjançant 
concertacions de crèdit de fora del sector públic: 
 

 
 
Vist el que disposen els articles 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei de Bases de Règim Local i 
l’article 52 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, sobre el 
procediment i la competència per a la contractació de les operacions de crèdit. 
 
Vist que els recursos ordinaris del pressupost vigent per a l’exercici 2019 són d’un 
import de 3.223.647,85 €, i que la quantitat a finançar és de 637.375,18 €, la 
competència correspon al Ple de la Corporació amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del seu nombre legal. 
 
Vistos els articles 48 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, segons els quals totes les operacions financeres estan subjectes al principi de 
prudència financera establertes per Resolució de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera. 
 
Vist el text consolidat de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals, segons la qual el règim aplicable a les 
operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament dels nous projectes 
d’inversió previstos en el pressupost de 2019 és de comunicació per aquelles 
operacions de crèdit que compleixen les condicions d’estalvi net positiu i de deute viu 
no superior al 75%, circumstàncies que es compleixen d’acord amb l’informe emès per 
secretaria-intervenció. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- Sol·licitar a les entitats bancàries Caixabank, SA i Caixa de crèdit dels 
enginyers - cooperativa de crèdit, les condicions financeres per a la concertació del 
préstec per import de 637.375,18 €, amb un termini de 10 anualitats, subjecte a les 
condicions pel compliment del principi de prudència financera. 
 
Segon.- Comparar les ofertes presentades amb les condicions publicades del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona que té concertat amb el Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, programa subvencionat 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

URBANITZACIÓ LA RAMBLETA I ITINERARI FONT D'EN TITUS 534.706,09      63.614,18     

ITINERARI PER A VIANANTS I BICICLETES BV-5202 1.316.624,71  516.624,71  

REFORMA SET FONTS 222.222,22      2.426,59       

ADQUISICIÓ VEHICLE ÀREA DE SERVEIS 38.000,00        38.000,00     

ADQUISICIÓ APLICACIÓ VIDEOACTES 16.709,70        16.709,70     



 
 
 

 
 

3.0.- COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 100/2019 
 
Vista la notificació del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.2 de Barcelona, de la 
interposició d’un recurs contenciós-administratiu per part de l’Administració General de 
l’Estat, contra la resolució dictada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en 
data 29 d’octubre de 2018 relativa a la moció de suport a la Resolució 92/XII del 
Parlament de Catalunya.  
 
Atès que en la mateixa notificació, el Jutjat del contenciós-administratiu emplaça i 
requereix l’Ajuntament perquè remeti l’expedient complet, foliat i acompanyat d’un 
índex autentificat dels documents que contingui, en un termini improrrogable de vint 
dies.  
 
Atès que la resolució recorreguda és un acord de Ple i, per tant, es tracta d’una 
competència del Ple i tenint en compte l’article 52.2 de la de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació dels següents acords: 
  
Primer.- Trametre l’expedient administratiu copiat i autentificat, complert, foliat i 
acompanyat d’un índex autentificat dels documents que contingui, al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona.  
 
Segon.- Comparèixer com a part demandada en el recurs ordinari 100/2019 davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Barcelona.  
 
Tercer.- Atorgar la representació i els poders necessaris per tal de comparèixer en la 
defensa dels interessos de l’Ajuntament per al contenciós assenyalat en l’expositiu 
d’aquesta resolució i a tots els efectes processals, a l’advocada Teresa Rosell Fossas. 
  
Sisè.- Designar procuradors davant els tribunals i en representació de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta els senyors Joaquin Ruiz Bilbao i Francisco Javier Manjarín 
Albert per Barcelona. 
 
L’alcalde afegeix que considera que cal comparèixer per dignitat. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
4.0.- MOCIÓ PER A LA CREACIO D'UNA RESIDENCIA PER A LA GENT GRAN A 
SANT JULIA DE VILATORTA 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde fa una lectura de la moció que han 
consensuat els dos grups municipals de la Corporació, amb l’acompanyament dels 
veïns, tal i com es va acordar en la darrera sessió plenària.   
 
Fruit de les demandes d’una plataforma veïnal, el març de 2017 neix una comissió de 
treball formada per veïns del poble juntament amb la regidora de serveis socials, 
senyora Trini Subirana, com a representant de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’impulsar 
la construcció d’una residència per a la gent gran a Sant Julià de Vilatorta. Per això, la 
comissió es va marcar com a objectiu principal assolir un preacord amb l’ajuntament 



 
 
 

 
 

per a aconseguir la cessió d’un terreny municipal, proper a altres equipaments d’àmbit 
social on es pogués ubicar la futura residència. 
  
La comissió va dur a terme un estudi de població que va servir per constatar que 
l’envelliment progressiu de la població, marcada per la baixa de la natalitat i l’augment 
de l’esperança de vida, acabarà provocant que aquest equipament sigui en un futur un 
equipament de primera necessitat en el nostre municipi. Per això, es planteja també 
com a un servei d’acollida residencial, amb caràcter permanent o temporal, i amb un 
model d’atenció centrada en la persona. Principalment pensat per les persones grans 
amb dependència, i per les quals disposaria de zones comuns, habitacions individuals 
i dobles, espai d’esbarjo i de tots els serveis necessaris. 
  
Tenint en compte les característiques de l’equipament, la comissió considera que la 
millor ubicació per a la futura residència seria el terreny del carrer Marquesos de 
Vilallonga que es troba al costat de l’Espai Activa’t i del Casal d’Avis, el qual gaudeix 
actualment d’un bon funcionament. 
  
Aquest equipament seria de titularitat municipal, amb vocació de servei per la població 
de Sant Julià i de l’entorn. 
  
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Reconèixer la necessitat d’aquest servei en el municipi de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Segon.- A buscar sinèrgies amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, perquè comprengui la necessitat del municipi i es 
comprometi a fer-lo viable amb el compromís d’ubicar-hi places públiques 
prioritàriament, o alternativament finançar les persones usuàries via llei de 
dependència. 
 
Tercer.- Manifestar la voluntat d’ubicar la residència al solar esmentat, ja que es troba 
contigu a dos equipaments públics que tenen per objecte l’atenció de la gent gran del 
nostre municipi, i amb els quals es pot estudiar la possibilitat de compartir serveis amb 
la residència. 
 
Quart.- Delegar en el govern municipal l’estudi de la viabilitat del contracte de 
concessió d’obra i el dret d’explotació de la mateixa en el solar esmentat per un termini 
que permeti al concessionari la recuperació de la inversió i assumint-ne el risc 
operacional i mantenint la titularitat pública del servei. 
 
L’Ajuntament es reservaria la potestat del control del servei, ja que es tractaria d’un 
servei públic de titularitat municipal i de gestió privada.  
 
Cinquè.- A estudiar alternatives de finançament, municipals o altres, per a la 
construcció de l’equipament en el supòsit que no fos viable la figura de la concessió 
d’obra. 
 
Acabada la lectura, intervé el regidor Jaume Miravet per fer un agraïment al senyor 
Joan Ustrell, membre de la comissió de veïns per la seva disposició a exposar-li el 
projecte. 



 
 
 

 
 

 
L’alcalde explica que es tracta d’un projecte que ja figurava en el programa electoral 
d’Acord per Vilatorta i Vilalleons l’any 2011, però considera que amb l’aprovació de la 
moció, ara es prioritza. 
 
El senyor Jaume Miravet reflexiona sobre les dificultats de realitzar l’obra directament 
per l’Ajuntament pel context econòmic actual i sobre el risc que la concessió d’obra no 
aconsegueixi l’expectativa de benefici que motiva l’empresa privada. 
 
L’alcalde creu que cal disposar de l’avantprojecte que ja s’està redactant per 
demostrar la viabilitat davant dels organismes competents, insisteix en la importància 
de mantenir la titularitat del servei perquè l’objectiu és oferir-lo a la gent gran del poble, 
garantint-los places. 
 
Finalment es sotmet a votació la moció, que s’aprova per unanimitat dels deu regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
Tots els assistents a la sessió celebren l’acord amb un fort aplaudiment . 
 
L’alcalde mostra satisfacció per la unanimitat aconseguida perquè diu que només amb 
el suport de tots s’aconseguirà desenvolupar el projecte. 
 
 
 
5.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde, en aquest punt, demana als membres de la Corporació si volen plantejar 
alguna qüestió, el regidor Jaume Miravet demana si ja ha estat adjudicada la 
concessió del servei de bar restaurant del pavelló i del bar de les piscines, a la qual 
cosa l’alcalde li respon que la Mesa de contractació ha fet l’obertura de l’única 
proposta que s’ha presentat, però que encara no hi ha l’adjudicació acordada. Afegeix 
que l’ha sorprès que només s’hagi presentat un candidat en el procés de licitació tenint 
en compte que les condicions econòmiques són molt favorables al concessionari 
perquè l’Ajuntament ha primat la qualitat del servei. El regidor Jaume Miravet creu que 
es pot deure a la trajectòria de l’activitat durant els darrers dos anys que requerirà un 
esforç extra per part del nou concessionari. 
 
Finalment l’alcalde posa en coneixement del Ple la propera publicació de la 
convocatòria de la plaça de conserge del pavelló.  
 
També confirma l’assistència del senyor Pere Aragonès, vicepresident del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, a la inauguració de la XI Fira del Tupí. 
 
 
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. 
 
 
 


