
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2020000004  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 15 de juny de 2020 
Horari: De les 18:00 hores a les 19:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
 

 
  
Joan Carles Rodriguez 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 Martínez Costa, Secretària-Interventora  
 

 
 

ABSENTS 
  
Cap 
  
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE L'ITINERARI DE VIANANTS I 
CICLISTES A LA CARRETERA BV-5202 ENTRE ELS PK 0+000 I 1+230 
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRA ORDINÀRIA "REFORMA DEL CARRER 
DE LA RAMBLETA I ITINERARI DE VIANANTS DE LA CARRTERA BV-5201 A LA FONT 
D'EN TITUS" 
4.- LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE LA REFORMA DEL CARRER DE LA 
RAMBLETA I ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5201 A LA FONT D'EN 
TITUS 
5.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER DE LA 



 
 
 

 
 

CREU DEL TALL. RESOLUCIO D'AL·LEGACIONS 
6.- LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 
LA CREU DEL TALL 
7.- APROVACIO DEL PLA INTERN D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JULIA 
DE VILATORTA 
8.- ADHESIO AL PACTE D'ALCALDES PER A L'ENERGIA I EL CLIMA 2030 
9.- APROVACIÓ DE L'ANNEX DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D'OSONA 
PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE "OSONA: 
PAISATGE, TRADICIÓ I CULTURA" 
10.- RESOLUCIÓ DEL RECURS INTERPOSAT CONTRA L'ACORD D'INCOACIÓ DEL 
PROCEDIMENT SANCIONADOR DERIVAT DE LA SENTÈNCIA 219/2019 DICTADA EN 
EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 404/2015 
11.- ADJUDICACIO DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT DE DOS HABITATGES DE 
TITULARITAT MUNICIPAL PER LA RENUNCIA DELS ADJUDICATARIS INICIALS 
12.- RATIFICACIO DE L'ACORD DE LA JGL D'APROVACIO DE LA SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIO A L'INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA 
(IDAE)  EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES A PROJECTES SINGULARS 
D'ENTITATS LOCALS QUE AFAVOREIXIN EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN 
CARBONI: PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 
13.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019 
14.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL 
SENYOR LLUÍS VILALTA I DE RENÚNCIA ANTICIPADA AL CÀRREC DE LA SEGÜENT 
CANDIDATA DE LA LLISTA ELECTORAL ACORD PER VILATORTA I VILALLEONS 
15.- 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 8 d’abril de 2020.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
 
 
2.0.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE L'ITINERARI DE VIANANTS I 
CICLISTES A LA CARRETERA BV-5202 ENTRE ELS PK 0+000 I 1+230 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora d’ora pública i urbanisme, Montse Piqué, qui 
fa una exposició del procediment de la licitació d’aquesta obra presentant la proposta 
de la Mesa de contractació a favor de l’empresa Pasquina, SA, després dels informes 
tècnics relatius a les propostes anormalment baixes i a la seva justificació: 
 
Vist l’acord de Ple de data 25 de novembre de 2019 pel qual es va obrir el procediment 
de licitació del contracte d’obres de l’itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-
5202 entre els pk 0+000 a 1+230 a Sant Julià de Vilatorta. 
 



 
 
 

 
 

Transcorregut el termini per a presentar ofertes, van entrar al registre general de 
l’Ajuntament, per part de les empreses: 

- Imesapi S.A. 
- Obres i Paviments Bou S.L. 
- Arenes i Graves Castellot 
- Pasquina S.A. 
- Romà Infraestructures i serveis S.A.U. 
- Asfaltos Barcino S.L. 
- Construo construccions generals S.L. 
- M.I.J. Gruas S.A. 
- Bigas Grup S.L. 
- U.T.E. Contratas Vilor S.L. – Actividades de infraestructuras públicas y 

conservación S.L. 
- Rogasa Construcciones y contratas S.A.U. 
- Excavaciones y Construcciones Benjumea S.A. 
- Artifex infraestructuras S.L.U. 
- Certis Obres i serveis S.A.U. 

 
Vista l’acta de la sessió pública de data 3 de març de 2020 d’obertura de propostes 
presentades en sobre únic digital a la licitació del contracte d’obres de l’itinerari per a 
vianants i ciclistes a la carretera BV-5202 entre els pk 0+000 a 1+230 a Sant Julià de 
Vilatorta, en la qual consta que la Mesa de contractació demana informe tècnic relatiu 
a la determinació de les propostes que podrien considerar-se anormalment baixes i la 
corresponent valoració de la justificació presentada per part dels licitadors previ 
requeriment.  
 
Vistos els informes emesos per l’enginyer d’obra pública Fèlix Belmar López, al qual se 
li ha contractat l’elaboració dels informes sol·licitats per la Mesa i la direcció d’obra del 
projecte, en els quals es posa de manifest que les proposicions econòmiques 
presentades per les empreses Imesapi S.A., Obres i paviments Bou S.L.,Pasquina 
S.A., i Arenes i Graves Castellot S.A. han resultat ser anormalment baixes d’acord 
amb el que estableix la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives particulars 
que regulen aquesta licitació. 
 
Efectuats els requeriments corresponents, i tenint en compte l’aplicació de la 
suspensió i aixecament dels terminis dels procediments de contractació a 
conseqüència de l’estat d’alarma sanitària, d’acord respectivament amb la Disposició 
Addicional 3a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març i la Disposició Addicional 8a 
del Reial Decret-Llei 17/2020, de 5 de maig, les empreses Imesapi, SA i Pasquina SA 
han presentat la justificació, i les empreses Obres i Paviments Bou SL i Arenes i 
Graves Castellot no han presentat cap justificació i per tant queden excloses del 
procediment de licitació. 
 
En l’informe tècnic relatiu a la valoració de les justificacions aportades conclou: 
 
“Que la justificació presentada per l’empresa Imesapi SA, NO es considera acceptable, 
i per tant l’empresa queda exclosa del procediment de contractació. 
 
Entre els motius detectats per la no acceptació de la justificació, es detallen a 
continuació els més rellevants: 



 
 
 

 
 

- La proposta econòmica presentada per l’empresa ascendeix a l’import 
793.973,33 € (IVA exclòs). En la justificació s’indica que el cost d’execució de 
les obres és de 837.620,00€ (IVA exclòs). No queda justificada la viabilitat de la 
proposta econòmica degut a que segons la justificació presentada, el cost 
d’execució de les obres és superior a la proposta econòmica presentada. 
- En la justificació del cost de les obres no estan valorades les despeses 
generals ni el benefici industrial. 
- En la justificació del cost de les obres s’observa que no es valora la millora 1 
relativa a l’ampliació del gruix de mescla bituminosa a la nova vorera (tram 1.1 i 
tram 1.2). Tenint en compte que l’empresa s’ha compromès a la realització 
d’aquesta millora, l’hauria de tenir valorada en el cost de l’obra. 

 
L’empresa PASQUINA S.A. presenta justificació per a garantir la viabilitat de la seva 
proposta econòmica i es considera ACCEPTABLE. L’empresa justifica estalvis derivats 
de que disposa de maquinaria amortitzada i de que produeix amb mitjans propis 
l’aglomerat asfàltic i el formigó necessari per l’execució de l’obra a preus notablement 
inferiors als preus de projecte. Per tant l’empresa PASQUINA S.A. continua admesa 
en el procediment de contractació.” 
 
En conseqüència el següent quadre resumeix la puntuació obtinguda per cadascuna 
de les empreses licitadores admeses i classificades, de manera ordenada decreixent: 
 

 
 
En conseqüència i tenint en compte els articles 157 i següents de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, es va concloure proposar al Ple de l’Ajuntament l’adjudicació del 
contracte d’obra per a la construcció de l’Itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera 
BV-5202 entre els PK 0+000 a 1+230 a Sant Julià de Vilatorta a favor de l’empresa 
PASQUINA, SA  sempre i quan l’empresa aporti la documentació prevista en la 
clàusula 1.19) del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
  
Havent estat atès el requeriment de documentació i garantia definitiva per part de 
l’empresa Pasquina S.A. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obres de l’itinerari per a 
vianants i ciclistes a la carretera BV-5202 entre els pk 0+000 a 1+230 a Sant Julià de 



 
 
 

 
 

Vilatorta a l’empresa Pasquina S.A. pel preu de 890.755,63 € més el 21% d’IVA 
(187.058,68€). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 04.1531.609.00 del pressupost de despeses de l’exercici 2020.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a Pasquina S.A. i emplaçar-la perquè comparegui a 
formalitzar el contracte en document administratiu en el termini màxim de quinze dies 
hàbils a partir de la notificació d’aquest acord d’adjudicació. Així mateix, caldrà que el 
contractista elabori el corresponent pla de seguretat i salut en el treball, en el qual 
s’analitzi, desenvolupi i contempli les previsions contingudes en l’estudi de seguretat 
aprovat per l’Ajuntament, plans que seran presentats el mateix dia de formalització del 
contracte. 
 
Quart.- Notificar l’adjudicació a la resta de licitadors que varen presentar proposta en la 
licitació del contracte d’obres. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament la formalització del 
contracte i el corresponent contracte en el termini màxim de 15 dies una vegada 
perfeccionat el contracte.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde considera que aquest projecte és molt important per la connexió que 
suposarà entre la zona industrial i el Puig amb el nucli del poble. 
 
 
 
3.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRA ORDINÀRIA "REFORMA DEL 
CARRER DE LA RAMBLETA I ITINERARI DE VIANANTS DE LA CARRETERA BV-
5201 A LA FONT D'EN TITUS" 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la regidora d’obra pública i urbanisme, Montse Piqué, que 
presenta la proposta d’aprovació definitiva del projecte de reforma del carrer de la 
Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus amb el 
mateix contingut del que va ser aprovat inicialment, considerant que les al·legacions 
presentades tenen un tret comú que és la innecessarietat del projecte i el seu cost 
excessiu i per altra banda el plantejament de demandes particulars que cal solucionar 
durant l’execució de les obres, com ara guals d’accés a finques, escomeses de 
serveis, esporga dels arbres, i possibles danys a les finques a conseqüència del 
manteniment de l’arbrat, que en tot cas hauran de ser tramitades en un procediment 
de reclamació de responsabilitat patrimonial. També algunes de les al·legacions 
qüestionen la subjecció de l’execució del projecte a contribucions especials i aporten 
dades particulars de les respectives finques, tema que ha de ser objecte d’un altre 
expedient. Insisteix en la disponibilitat d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, 
concretament en el marc de les Meses de concertació per a inversions que requereix 
un acord de licitació en el termini corresponent. La proposta és com segueix: 
 
Vist l’acord de Ple de data 20 de gener de 2020 d’aprovació inicial del projecte d’obra 
ordinària “Reforma del carrer de la Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-



 
 
 

 
 

5201 a la Font d’en Titus a Sant Julià de Vilatorta”, amb un pressupost de 574.938,69 
€ (IVA inclòs) projecte redactat i modificat per l’arquitecta Núria Vilamala Soler. 
  
Vist que en fase d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte, mitjançant 
anuncis en el BOPB de data 3 de febrer de 2020, en el tauler d’anuncis municipal i en 
el web de l’Ajuntament, es van presentar al·legacions al projecte amb els següents 
registres d’entrada: 
 

- E2020000286 de data 29 de gener de 2020, sol·licitant l’eliminació de dos 
plataners que provoquen danys a la tanca i al pilar de la finca. 

- E2020000761 de data 2 de març de 2020, al·legant que es treguin els 
plataners, que s’esporguin i rebaixin les branques així com exigint la 
responsabilitat de l’Ajuntament en els possibles danys derivats dels treballs en 
els plataners. 

- E2020000869 de data 9 de març de 2020, sol·licitant que es reconsideri la 
decisió d’executar el projecte i aportant dades referents a la finca perquè es 
tinguin en compte a l’expedient de contribucions especials 

- E2020000932 de data 12 de març de 2020, que la primera al·legació fa 
referència a un tema que serà objecte de l’expedient de contribucions especials 
com és la falta d’acreditació d’un benefici especial i/o un increment del valor de 
la finca, que en tot cas no correspon en l’aprovació definitiva del projecte. Per 
altra banda, demana la substitució de determinats elements del projecte per 
materials més econòmics i adients amb l’entorn, i la modificació de la previsió 
de col·locació d’escomeses dels subministraments. 

- E2020000952, en data 13 de març de 2020, proposant una reducció del 
pressupost aportant diverses mesures de substitució de materials. Proposa la 
limitació de circulació de vehicles només per als veïns. Es sol·licita la concessió 
d’un nou gual i obertura d’una nova entrada de vehicles a la finca. 

- E2020000960, en data 17 de març de 2020, al·legant la no utilitat del projecte i 
carència d’interès veïnal; el cost excessiu dels materials utilitzats, la possibilitat 
de prohibir el trànsit de tota mena de vehicles a motor a excepció de veïns i la 
necessitat d’un nou gual a la finca. 

 
Pel que fa a la sol·licitud número E2020000286 referent a una problemàtica particular 
respecte a dos arbres davant la finca núm.4 de la Rambleta s’admet la necessitat 
d’eliminar l’arbre del costat del gual d’entrada de vehicles a la finca perquè suposa una 
dificultat d’accés a la mateixa, però es proposa desestimar l’eliminació del segon arbre 
que no suposa cap impediment. 
 
Pel que fa a la sol·licitud número E2020000761 referent als danys que puguin generar 
a la finca els plataners a conseqüència de la seves dimensions, cal reconduir la 
possibilitat a la interposició de la corresponent reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament. Pel que fa a la sol·licitud d’esporga dels arbres es 
confirma que aquesta tasca serà objecte d’un dels criteris de valoració en el procés de 
licitació i s’executarà tan aviat com sigui viable tècnicament. 
  
Cadascuna de la resta al·legacions tècniques ha estat objecte d’estudi per part dels 
serveis tècnics municipals, informes que són part integrant d’aquesta proposta al Ple 
de la Corporació i que inclou els següents acords: 
 



 
 
 

 
 

Primer: Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària ”Reforma del carrer de la 
Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus a Sant 
Julià de Vilatorta”, amb un pressupost de 574.938,69 € (IVA inclòs), amb el mateix 
contingut que l’aprovat inicialment. 
 
Segon: Desestimar les al·legacions presentades segons els corresponents informes 
tècnics que formen part d’aquest acord.  
 
Tercer: Notificar la present resolució als interessats. 
 
Quart: Publicar mitjançant anuncis al BOPB, web de l’Ajuntament i tauler d’anuncis 
municipal l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde conclou exposant que el projecte ha generat un llarg debat que ha finalitzat 
després d’estudiar-ho detalladament, amb un projecte que manté l’arbrat de la 
Rambleta i està convençut que es valorarà la utilitat i interès de l’obra, que insisteix no 
només és de la Rambleta, sinó que inclou un itinerari que ha de connectar la Font d’en 
Titus amb la carretera BV-5201. 
 
 
4.0.- LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE LA REFORMA DEL CARRER DE 
LA RAMBLETA I ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5201 A LA 
FONT D'EN TITUS 
 
Vist l’expedient de licitació tramitat per a la contractació de l’obra de “Reforma del 
carrer de la Rambleta i itinerari de vianants a la carretera BV-5201 a la Font d’en 
Titus”, segons el projecte tècnic aprovat definitivament, expedient en el qual es justifica 
la necessitat i idoneïtat del contracte. 
 
Justificada l’eficiència en la contractació amb l’elecció del procediment de licitació i els 
criteris de solvència tècnica i econòmica 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 “Reforma del carrer de la 
Rambleta i itinerari de vianants a la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus” de 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. 
 
Tercer.- Condicionar aquest acord a la corresponent modificació pressupostaria que ha 
de consignar crèdit suficient a l’aplicació pressupostaria corresponent. 
 
La regidora d’obra pública i urbanisme exposa els criteris d’adjudicació per aquesta 
licitació, en la qual no s’exigeix la classificació del contractista. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER 
DE LA CREU DEL TALL. RESOLUCIO D'AL·LEGACIONS 
 
Novament l’alcalde dona la paraula a la regidora d’obra pública i urbanisme, Montse 
Piqué, que exposa la modificació no substancial del projecte d’urbanització del carrer 
de la Creu del Tall a conseqüència de l’estimació pràcticament de totes les 
al·legacions presentades, amb el següent contingut: 
 
Vista l’aprovació inicial del projecte d’obra ordinària “Urbanització del carrer de la Creu 
del Tall” a Sant Julià de Vilatorta, per acord de Ple de data 20 de gener de 2020, amb 
un pressupost de 132.703,50 € (IVA inclòs) projecte redactat per l’arquitecta Mònica 
Carrera Ahís. 
  
Vist que en fase d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte, mitjançant 
anuncis al BOPB de data 3 de febrer de 2020, al tauler d’anuncis municipal i al web de 
l’Ajuntament, s’han presentat al·legacions al projecte amb els següents registre 
d’entrada: 
 

- E2020000377, de data 5 de febrer de 2020  
- E2030000431, de data 7 de febrer de 2020  
- E2020000946, de data 13 de març de 2020 
- E2020000551, de data 17 de febrer de 2020 

 
Estudiades i analitzades per part de la tècnica redactora les diferents propostes i les 
al·legacions, es conclou: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Estimar les al·legacions presentades amb registre d’entrada E2030000431, 
E2020000946 i E2020000551, d’acord amb l’informe tècnic que passa a formar part 
del present acord. 
 
Segon: Desestimar l’al·legació amb registre d’entrada E2020000377, d’acord amb 
l’informe tècnic que passa a formar part del present acord. 
 



 
 
 

 
 

Tercer: Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària “Urbanització del carrer de la 
Creu del Tall” a Sant Julià de Vilatorta, amb un pressupost de 155.345,80 € (IVA 
inclòs), amb les modificacions no substancials derivades de l’estimació d’al·legacions. 
 
Quart: Notificar la present resolució als interessats. 
 
Cinquè: Publicar mitjançant anuncis al BOPB, web de l’Ajuntament i tauler d’anuncis 
municipal l’aprovació definitiva del projecte. 
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde considera important aquest projecte perquè és l’únic carrer del nucli històric 
que no està urbanitzat. Suposa l’eliminació de les escales i la construcció d’una rampa 
practicable. Afegeix que la inversió està subvencionada per la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
 
 
6.0.- LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE LA URBANITZACIÓ DEL 
CARRER DE LA CREU DEL TALL 
 
Vist l’expedient de licitació tramitat per a la contractació de l’obra de “Urbanització del 
Carrer de la Creu del Tall” de Sant Julià de Vilatorta, segons el projecte tècnic aprovat 
definitivament, expedient en el qual es justifica la necessitat i idoneïtat del contracte. 
 
Justificada l’eficiència en la contractació amb l’elecció del procediment de licitació i els 
criteris de solvència tècnica i econòmica 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 “Urbanització del carrer de la 
Creu del Tall” de 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. 
 
Tercer.- Condicionar aquest acord a la corresponent modificació pressupostaria que ha 
de consignar crèdit suficient a l’aplicació pressupostaria corresponent. 
 



 
 
 

 
 

La regidora d’obra pública i urbanisme descriu els criteris d’adjudicació per aquesta 
licitació, en la qual no s’exigeix la classificació del contractista. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- APROVACIO DEL PLA INTERN D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT 
JULIA DE VILATORTA 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde dona la paraula a la regidora d’igualtat, 
Divina Costa, que presenta la proposta d’acord relatiu al nou Pla intern d’igualtat ha 
estat elaborat pels serveis tècnics municipals, principalment per la tècnica d’igualtat i 
que l’objectiu d’aquest Pla és fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
dins de l’ens local. 
 
Per dur-lo a terme s’ha fet una avaluació de l’anterior Pla intern d’igualtat, a 
continuació s’ha elaborat un qüestionari i s’ha passat a tota la plantilla de l’Ajuntament 
(28 persones) i a l’equip de govern (11). Han contestat 16 dones i 17 homes amb un 
total de 33 participants de 39. 
 
El nou Pla d’igualtat treballa amb 9 línies estratègiques: 

- Cultura i polítiques d’igualtat de gènere. 

- Comunicació, imatge i llenguatge. 

- Representativitat horitzontal i vertical de les dones. 

- Selecció de personal, avaluació del rendiment, formació, desenvolupament i 

promoció del personal. 

- Condicions laborals i política salarial. 

- Assetjament sexual per raó de sexe i actituds sexistes. 

- Salut laboral i condicions físiques de l’entorn de treball. 

- Conciliació de la vida personal, familiar i professional. 

Es proposen 11 accions que es volen portar a terme:  
1. Registrar públicament el pla intern d’igualtat. 

2. Fer difusió del pla a totes les persones treballadores de l’Ajuntament i a la 

ciutadania. 

3. Mantenir i incloure la perspectiva de gènere a tots els plecs de clàusules de 

contractació externa. 

4. Formalitzar la comissió d’igualtat. 

5. Valoració dels diferents llocs de treball. 

6. Fomentar la promoció interna del personal de l’ajuntament. 

7. Reduir la bretxa salarial. 

8. Recollir iniciatives i opinions del personal en relació a les seves necessitats de 

conciliació. 

9. Mantenir i millorar el llenguatge no sexista en la comunicació externa. 

10. Mantenir i millorar el llenguatge no sexista en la documentació interna. 

11. Crear un protocol intern d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 



 
 
 

 
 

En el Pla cada acció està descrita, amb quins indicadors s’han d’avaluar, quina àrea 
de responsable correspon i el termini en què s’ha de portar a terme. 
 
Algunes d’aquests accions ja estaven en l’anterior pla i les hem tornat a posar en 
aquest perquè creiem que són prou importants per mantenir-les. 
 
Acabada l’exposició es sotmet a votació el següent acord: 
 
Vista l’obligació que el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix per totes les 
Administracions d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat. 
 
Vist el que disposa l’article 43 del Conveni col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, l’Ajuntament es compromet a negociar, tot 
respectant els mínims previstos a l'annex III del Conveni, un Pla d’Igualtat amb 
l’objectiu d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar 
qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe en qualsevol àmbit de l’ocupació 
pública. 
 
En sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de data 27 de juny de 
2016 es va aprovar el I Pla Intern d’Igualtat entre dones i homes i que era vigent fins a 
31 de desembre de 2019. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament va acordar en data 9 de desembre de 2020 la 
sol·licitud de pròrroga del I Pla Intern d’Igualtat 2016-2019 fins a 6 mesos més a partir 
de la finalització de la seva vigència, és a dir, fins a 30 de juny de 2020 per tal de 
poder-lo actualitzar. 

Atès que des de la regidoria d’igualtat es va coordinar juntament amb l’equip tècnic del 
consistori una avaluació del Pla per, seguidament, elaborar el nou Pla Intern d’Igualtat 
2020-2023.  

Vist el II Pla Intern d’Igualtat que té per objectiu definir una estratègia per assolir la 
igualtat real de dones i homes en les polítiques internes de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta per tal d’eliminar els estereotips i obstacles que dificulten a les dones 
accedir a professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes, tot 
identificant, a través de la metodologia participativa que el propi Pla determina els 
obstacles i impediments per fer efectiva la igualtat de gènere, tant a nivell de 
l’organització formal com informal de l’Ajuntament. 
 
Atès que el Pla implementa i promou mesures concretes per la igualtat de gènere en 
tots els àmbits de l’organització i el funcionament de l’Ajuntament, per assolir el 
compromís envers la igualtat de gènere en l’organització interna de  l’Ajuntament. 
 
Atesa la necessitat de comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya el nou Pla Intern d’Igualtat una vegada aquest sigui 
aprovat pel Ple. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 
 

Primer.- Aprovar el Pla Intern d’Igualtat 2020-2023 de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, amb la intenció de continuar lluitant per la igualtat real entre dones i homes 
dins l’organització.  

Segon.- Registrar el Pla Intern d’Igualtat 2020-2023 al registre de plans d’igualtat del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- Incorporar el Pla Intern d’Igualtat 2020-2023 al Portal de Transparència i al 
web de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde fa un especial agraïment a la tècnica que ha treballat aquest tema, Judit 
Solà. 
 
 
 
 
8.0.- ADHESIO AL PACTE D'ALCALDES PER A L'ENERGIA I EL CLIMA 2030 
 
Exposa aquest punt de l’ordre del dia el regidor de Medi ambient, Lluís Solanas, i e 
planteja com una continuïtat de l’anterior Pacte que tenia per objectiu una reducció del 
20% d’emissions a finals del 2020: 
 
A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’alcaldes per 
l’energia sostenible local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del 
món local en la lluita contra el canvi climàtic.  
 
El Pacte perseguia implicar als ens locals en l’assoliment dels objectius comunitaris de 
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions 
d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables. Els ens 
signataris es comprometien a reduir en més d’un 20% les emissions l’any 2020.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar, en data 24 d’abril de 2013, 
l’adhesió al Pacte d’alcaldes per l’energia sostenible local.  
 
L’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea 
va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació enfront el canvi 
climàtic: Alcaldes per l’Adaptació (Mayors adapt). El model de funcionament era similar 
al del Pacte dels Alcaldes, i tornava a ser una iniciativa de relació directa institucions 
europees i ens locals. A més de prendre mesures de mitigació també es volia avançar 
en l’execució de mesures per a l’adaptació, amb la finalitat d’avançar cap a la 
resiliència del nostre territori.  
 
Durant un any ambdues iniciatives van funcionar en paral·lel, però finalment es va 
considerar la necessitat de reformular el Pacte dels Alcaldes per integrar l’adaptació al 
canvi climàtic i per incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos i que anessin 
en la mateixa línia que els objectius europeus.  
 



 
 
 

 
 

Així doncs, a la cerimònia del Pacte d’Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació celebrada del 
15 d’octubre de 2015, la UE decideix fer un pas endavant i aprova el Pacte d’alcaldes 
pel Clima i l’Energia. Aquest nou pacte té tres pilars principals:  
 

 Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d’emissions de GEH 
més enllà del 40% per l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència 
energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.  

 Incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint la 
obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les 
accions.  

 Que el subministrament energètic sigui segura, disponible, equitatiu i 
sostenible.  

 
Els municipis adherits al Pacte dels Alcaldes es comprometen, doncs, a executar 
accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a 
mínim el 40% a l’any 2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació 
i adaptació al canvi climàtic.  
 
A l’Annex 1 s’inclou el compromís del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia.  
Per portar a la pràctica aquest compromís polític el signataris del Pacte, tenen dos 
anys per redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El 
PAESC ha d’incloure:  
 

 Un inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi 
per fer el seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació  

 Una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats Climàtiques.  
 
L’estratègia d’adaptació pot formar part del PAESC o bé es pot desenvolupar o formar 
part d’un pla apart. 
Cada dos anys caldrà fer el seguiment de la implementació dels plans.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals el suport tècnic per a la 
redacció del PAESC. 
 
Tenint en compte l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al “Pacte 
d’alcaldes pel Clima i l’Energia”, que té com a principals objectius i compromisos els 
següents:  
 

 La reducció de les emissions de CO2 (i altres gasos d’efecte hivernacle 
possibles) en el nostre territori com a mínim en un 40% fins al 2030, 
mitjançant l’eficiència energètica i un major ús de fonts renovables.  

 L’increment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi 
climàtic.  

 La voluntat de compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i els 
coneixements tècnics amb els autoritats gestores locals dins i fora de la Unió 
Europea a través de la cooperació directa i l’intercanvi entre iguals, en el 
context del Pacte dels Alcaldes Global.  



 
 
 

 
 

 Redactar en el termini de dos anys el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
Clima (PAESC), pel que se sol·licitarà un ajut a la Diputació de Barcelona a 
través del catàleg de serveis.  

 Fer el seguiment de la implementació del pla cada dos anys.  
 
Segon.- Sol·licitar el suport tècnic de la Diputació de Barcelona per a la redacció del 
PAESC a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT). 
 
Tercer.- Notificar el contingut de l’acord a la Diputació de Barcelona i a l’Oficina 
Europea del Pacte, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde considera molt interessant donar continuïtat a les polítiques mediambientals 
iniciades. 
 
 
 
9.0.- APROVACIÓ DE L'ANNEX DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL 
D'OSONA PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL 
PROJECTE "OSONA: PAISATGE, TRADICIÓ I CULTURA" 
 
L’alcalde dona la paraula al regidor de turisme, Marc Vilarrasa, que explica el contingut 
de l’annex del conveni i la seva justificació a conseqüència d’una nova subvenció al 
projecte que a través del Consell Comarcal s’ha gestionat, a més de l’ajuda econòmica 
provinent del FEDER: 
 
Vist l’acord de Ple de 30 de setembre de 2019 pel qual es va aprovar el conveni de 
col·laboració entre els Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: paisatge, 
tradició i cultura” – subvenció FEDER. 
 
Vist que en l’acord es va aprovar el pagament avançat al Consell Comarcal de la 
totalitat del cost de les dues actuacions de 183.437,21€ IVA inclòs i que no es va 
contemplar l’import de 2.740,52€ referents a la part proporcional del cost de l’enginyer 
tècnic el qual correspon a l’Ajuntament així com el cost de gestió del FEDER de 
1.425,19 €. 

Atès que en data 2 de juliol de 2019, resolució EMC/1767/2019, es va publicar la 
convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions als ens locals de 
Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial de turisme en la qual 
es va presentar part del projecte “Osona: paisatge, tradició i cultura” i concretament les 
actuacions de miradors, triescape i art urbà amb un pressupost total de 1.608.753,45 
euros i que en data 8 de novembre de 2019 es publica la resolució definitiva de la 
convocatòria 2019 de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial de turisme en la qual s’atorga al 
Consell Comarcal d’Osona 400.000 euros de subvenció, quantia màxima dels ajuts. 

Vist que una vegada fet el càlcul del repartiment entre els ajuntaments participants 
segons el percentatge que representa la seva actuació respecte el cost total del 
projecte, a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta li correspon una subvenció de 



 
 
 

 
 

10.621,65€ i ha d’assumir 424,87€ en concepte de gestió tècnica per l’execució de la 
subvenció de Plans de Foment de Turisme. 

Vista la proposta d’annex del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
d’Osona i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per al finançament i execució de les 
actuacions del projecte “Osona: paisatge, tradició i cultura” – subvenció FEDER. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Esmenar l’import aprovat per l’acord de Ple de 30 de setembre de 2019 en el 
qual es manifestava el compromís d’avançar el pagament al Consell Comarcal de la 
totalitat del cost de les dues actuacions de 183.437,21 €, IVA inclòs, un  50%  durant el 
primer trimestre de 2020 i l’altre 50% durant el primer trimestre de 2021, essent la 
quantitat total correcta 186.177,73 €, IVA inclòs més 1.425,19€ del cost de gestió 
condicionant el pagament a modificació pressupostària. 

Segon.- Aprovar l’annex del conveni de col·laboració entre els Consell Comarcal 
d’Osona i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per al finançament i execució de les 
actuacions del projecte “Osona: paisatge, tradició i cultura” – subvenció FEDER. 

Tercer.- Facultar a Marc Vilarrasa Codinach, regidor d’esports, turisme i 
esdeveniments per signar l’annex del conveni. 
 
Quart.- Manifestar el compromís de transferir al Consell Comarcal el pagament de 
424,87 euros en concepte de gestió tècnica per l’execució de la subvenció de Plans de 
Foment de Turisme, durant el segon semestre del 2020. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- RESOLUCIÓ DEL RECURS INTERPOSAT CONTRA L'ACORD D'INCOACIÓ 
DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR DERIVAT DE LA SENTÈNCIA 219/2019 
DICTADA EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 404/2015 
 
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per a la seva resolució en la 
següent sessió plenària ordinària. 
 
 
 
11.0.- ADJUDICACIO DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT DE DOS 
HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER LA RENUNCIA DELS 
ADJUDICATARIS INICIALS 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
data 18 de maig de 2020 pel qual s’adjudicaven els contractes d’arrendament dels 
immobles de la Casa de la Mestra de Vilalleons i del carrer de Puig-l’Agulla núm. 2, 1-
2. 



 
 
 

 
 

 
Atès que la persona adjudicatària del contracte d’arrendament de l’immoble de la Casa 
de la Mestra de Vilalleons ha presentat la renúncia a l’adjudicació a data 3 de juny de 
2020 i amb registre d’entrada E2020001846. 
 
Atès que la persona adjudicatària de l’immoble del carrer de Puig-l’Agulla núm. 2, 1-2 
de Sant Julià de Vilatorta també ha presentat la renúncia a data 5 de juny de 2020 i 
amb registre d’entrada E2020001885.  
 
Vista l’acta de la Mesa d’obertura del sobre B de documentació econòmica de les 
propostes presentades en el procés de licitació la qual conté les següents valoracions 
d’acord amb els criteris d’adjudicació exposats en la clàusula 11 del plec de clàusules 
administratives particulars del contracte i que efectuades les valoracions i càlculs ha 
efectuat proposta d’adjudicació amb les següents puntuacions finals, fent constar que 
les propostes amb números d’entrada 2020000061 i 2020000060 tenen la mateixa 
puntuació perquè corresponen al mateix licitador, constatant un error de transcripció 
en l’acord de la Junta de Govern Local, en la puntuació corresponent a l’immoble del 
pis del carrer de Puig-l’Agulla, que ara es corregeix, amb el següent resultat:  
 
Casa de la Mestra 
 

 
MÁXIMA 

OCUPACIÓ 
UNITAT DE 

CONVIV. 
PRIORITZACIÓ TERRITORIAL 

CRITERI 
ECONOM 

TOTAL 

NUM. REGISTRE 
 

 RESID. ACT. 
VINCLES 

FAM. 
VINCLES 

PROF. 
 

 

E2019004700 2 0 0 0 si 4 si 3 si 3 450 5 15 

E2019004808 2 0 0 0 si 4 si 3 no 0 450 5 12 

E2019004810 2 0 0 0 si 4 si 3 no 0 450 5 12 

E2019004856 2 0 0 0 Si 4 si 3 no 0 450 5 12 

E2019004863 RENUNCIADA 

E2019004864 4 3 2 5 Si 4 no 0 no 0 410 3 15 

E2019004867 4 3 2 5 Si 4 no 0 no 0 410 3 15 

E2020000006 DESISTIDA 

E2020000018 2 0 0 0 No 0 no 0 no 0 390 2 2 

E2020000051 2 0 0 0 No 0 si 3 no 0 450 5 8 

E2020000052 DESISTIDA 

E2020000061 3 2 1 2 Si 4 si 3 no 0 410 3 14 

E2020000093 2 0 0 0 No 0 no 0 no 0 450 5 5 

E2020000100 3 2 2 5 Si 4 si 3 no 0 370 1 15 

E2020000322 2 0 0 0 Si 4 si 0 no 0 390 2 6 

E2020000499 2 0 0 0 No 0 si 3 no 0 450 5 8 

 
Vist que hi ha un empat entre propostes amb millor puntuació amb 15 punts i que, per 
tant, d’acord amb l’article 147.2 d) LCSP correspon efectuar un sorteig entre les 
propostes E2020000100, E2019004867, E2019004864 i E2019004700. 
 



 
 
 

 
 

A continuació es realitza el sorteig per a l’immoble de la casa de la Mestra de 
Vilalleons, mitjançant la introducció d’una butlleta per cadascuna de les propostes amb 
la màxima puntuació. L’ordre d’extracció determina la prelació de suplències 
consecutives en el supòsit de renúncia per part de la persona adjudicatària, obtenint 
els següents resultats: 
 

- Adjudicatari/ària: E202000100 
- 1r suplent:E2019004700 
- 2n suplent: E2019004867 
- 3r suplent: E2019004864 

 
Pis carrer Puig-l’Agulla 2, 1-2: 
 

 
MÁXIMA 

OCUPACIÓ 
UNITAT DE 

CONVIV 
PRIORITZACIÓ TERRITORIAL 

CRITERI 
ECONÒM 

TOTAL 

NUM. REGISTRE 
 

 RESID. ACT. 
VINCLES 

FAM. 
VINCLES 

PROF. 
 

 

E2019004696 DESISTIDA 

E2019004777 2 0 1 2 No 0 no 0 si 3 500 5 10 

E2019004836 RENUNCIADA 

E2019004855 2 0 0 0 Si 4 si 3 no 0 500 5 12 

E2019004865 4 4 2 5 Si 4 no 0 no 0 440 2 15 

E2019004866 4 4 2 5 Si 4 no 0 no 0 440 2 15 

E2020000007 DESISTIDA 

E2020000046 DESISTIDA 

E2020000053 DESISTIDA 

E2020000060 3 3 1 2 Si 4 si 3 no 0 440 2 14 

E2020000079 3 3 2 5 No 0 si 3 no 0 460 3 14 

E2020000099 3 3 2 5 Si 4 si 3 no 0 400 0 15 

E2020000528 2 0 2 0 Si 4 no 0 no 0 420 1 5 

 
Vist que la següent proposta amb millor puntuació amb 16 punts era la proposta amb 
número de registre E2020000046 però aquesta va ser desistida per escrit amb registre 
d’entrada E2020001958 a data 12 de juny de 2020. 
 
Vist que hi ha un empat entre les següents propostes amb millor puntuació amb 15 
punts i que, per tant, d’acord amb l’article 147.2 d) LCSP correspon efectuar un sorteig 
entre les propostes E2019004865, E2019004866 i E2020000099. 
 
A continuació es realitza el sorteig per a l’immoble del carrer de Puig-l’Agulla, 2, 1r, 2a 
de Sant Julià de Vilatorta, mitjançant la introducció d’una butlleta per cadascuna de les 
propostes amb la màxima puntuació. L’ordre d’extracció determina la prelació de 
suplències consecutives en el supòsit de renúncia per part de la persona adjudicatària, 
obtenint els següents resultats: 

 
- Adjudicatari/ària: E20200000099 
- 1r suplent:E2019004865 
- 2n suplent: E2019004866 



 
 
 

 
 

 
Atès que una vegada efectuat els sortejos corresponents i comprovada la identitat de 
les persones beneficiàries s’ha constatat que l’adjudicació recau en la mateixa 
persona, Anna Maria Garcia Garcia, i d’acord amb la clàusula 8.5 dels plecs de 
clàusules administratives particulars del contracte haurà de renunciar a una de les 
adjudicacions, entenent-se automàticament adjudicat l’immoble renunciat a la primera 
persona suplent, i així consecutivament segons l’ordre de prelació resultant del sorteig. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Avocar la competència de la Junta de Govern al Ple per dur a terme 
l’adjudicació dels contractes d’arrendament dels immobles de la Casa de la Mestra de 
Vilalleons i del carrer de Puig-l’Agulla núm. 2, 1-2. 
 
Segon.- Donar per renunciades les propostes d’adjudicació a favor de Jordi Argemí 
Vila i Naoual El Bouchtaoui. I per desistida la proposta de E2020000046. 
 
Tercer.- Requerir a Anna Maria Garcia Garcia perquè en el termini de 5 dies hàbils 
indiqui a l’Ajuntament a quin habitatge renuncia, i adjudicar-li el contracte 
d’arrendament escollit pel qual haurà de presentar tota la documentació requerida per 
a la formalització del contracte de l’immoble escollit en un  termini màxim de 10 dies 
hàbils des de la recepció d’aquesta notificació. 
 
Quart.- Adjudicar el contracte d’arrendament de l’habitatge renunciat per Anna Maria 
Garcia Garcia al següent candidat segons l’ordre de prelació del sorteig, el qual haurà 
de presentar tota la documentació requerida per a la formalització del contracte en un 
termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació d’adjudicació. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a les persones interessades en el procediment, als 
efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- RATIFICACIO DE L'ACORD DE LA JGL D'APROVACIO DE LA SOL·LICITUD 
DE SUBVENCIO A L'INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA 
ENERGÍA (IDAE)  EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES A 
PROJECTES SINGULARS D'ENTITATS LOCALS QUE AFAVOREIXIN EL PAS A 
UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI: PROJECTE DE REFORMA DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
A petició de l’alcalde, el regidor de serveis, Jaume Vilella, explica que la Junta de 
Govern Local va acordar concórrer a la convocatòria de subvencions de l’Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) amb el projecte de canvi a l’enllumenat 
públic de Sant Julià de Vilatorta de vapor de sodi a leds. Atenent el requeriment de 
l’Organisme, es proposa la ratificació pel Ple d’aquest acord. 
 
Vist el requeriment de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
en relació a la sol·licitud presentada a les ajudes a projectes singulars de entitats 
locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc Programa 



 
 
 

 
 

Operatiu de creixement sostenible 2014-2020 en el qual es requeria l’aprovació del Ple 
aprovant de forma expressa la participació i acceptació expressa del procediment 
regulat pel Reial Decret 616/2017 i el Reial Decret 316/2019, de 26 d’abril, pel que es 
modifica l’anterior així com les actuacions que composen el projecte singular 
subvencionable i dotació pressupostària i la memòria descriptiva de les actuacions a 
dur a terme. 
 
Atès que l’acord de Junta de Govern Local de 5 de març de 2020 responia a tots els 
punts requerits amb el següent contingut: 
 
“Vist el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de 
subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una 
economia baixa en carboni en el marc del programa de subvencions a projectes 
singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el 
marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 i el Reial 
Decret 316/2019, de 26 d’abril, que el modifica. 
 
Vista la mesura 6 del programa de renovació de les instal·lacions d’enllumenat, 
il·luminació i senyalització exterior i atès que són actuacions elegibles la millora de 
l’eficiència energètica en l’edificació i en les infraestructures i serveis públics així com 
l’augment de l’ús de les energies renovables per a la producció d’electricitat i usos 
tèrmics en edificació i en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació 
a petita escala en punts propers al consum. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pot ser beneficiari d’aquests ajuts 
d’acord amb les bases reguladores del programa i que té previst executar el projecte 
de reforma de l’enllumenat públic a Sant Julià de Vilatorta d’acord amb la memòria 
descriptiva de les actuacions elaborada pels serveis tècnics municipals.  
 
Atenent que l’actuació s’executarà en tres fases definides en la memòria del projecte i 
que, de manera resumida, es distribuirà de la següent manera:  
 

FASE EXERCICI TOTAL AMB IVA TOTAL ELEGIBLE 
SUBVENCIÓ 

(50%) 

1 2020 190.613,24 € 157.531,60 € 78.765,80 € 

2 2022 163.945,37 € 135.492,04 € 67.746,02 € 

3 2022 110.706,71 € 91.493,15 € 45.746,57 € 

 
TOTAL 465.265,32 € 384.516,79 € 192.258,40 € 

 
Tenint en compte que el termini màxim d’execució és de 30 mesos a partir de 
l’atorgament de la subvenció i que el projecte està previst que s’executi abans del 
31/12/2022. 
 
Vist que en el pressupost per a l’exercici 2020 està prevista la inversió: Reforma de 
l’enllumenat públic a Sant Julià de Vilatorta, amb un import de 120.000 € 
 
Tenint en compte que es tracta d’uns ajuts de concurrència no competitiva i que es pot 
presentar sol·licitud fins el dia 31 de desembre de 2020 o fins que s’esgoti el 
pressupost disponible. 
 



 
 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Participar en el procediment de subvencions a projectes singulars d’entitats 
locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del 
Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 convocat per l’IDAE 
sol·licitant subvenció per un import total de 192.258,40€ per a executar l’actuació de 
renovació de l’enllumenat públic a Sant Julià de Vilatorta.  
 
Segon.- Acceptar expressament el procediment regulat en el Reial Decret 616/2017, 
de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a projectes 
singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el 
marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 i el Reial 
Decret 316/2019, de 26 d’abril, que el modifica. 
 
Tercer.- Aprovar la memòria descriptiva de les actuacions a executar elaborada pels 
serveis tècnics municipals i que s’annexa a l’acord, amb un pressupost de 
465.265,32€, IVA inclòs. 
 
Quart.- Prendre el compromís per habilitar crèdit pressupostari amb caràcter plurianual 
per l’import de les anualitats previstes. 
 
Cinquè.-Facultar a l’Alcalde per a la formalització de la sol·licitud de subvenció així 
com per a tots aquells tràmits que siguin necessaris durant el procediment. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’IDAE annexant certificat del present acord en la 
sol·licitud d’ajut, als efectes oportuns.” 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar en la seva totalitat l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de 
març de 2020 als efectes d’esmenar la sol·licitud presentada a les ajudes a projectes 
singulars de entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en 
el marc Programa Operatiu de creixement sostenible 2014-2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde apunta que es tracta d’una convocatòria de subvencions de concurrència no 
competitiva, la qual cosa pot suposar que s’hagi esgotat el pressupost de l’IDAE. 
 
 
 
13.0.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019 
 
En aquest punt de l’ordre del dia el regidor d’hisenda, Joan Ramon Santisteve, fa una 
explicació del contingut de la liquidació de l’exercici pressupostari 2019. A partir dels 
estats d’ingressos i despeses a 31 de desembre de 2019, s’exposa el resultat 
pressupostari positiu de l’exercici, i el romanent de tresoreria generat. Finalment 
s’expliquen els incompliment de determinades regles financeres, concretament la 



 
 
 

 
 

capacitat de finançament i la regla de la despesa, i el compliment del nivell 
d’endeutament i de morositat. 
 
Tot seguit es dona coneixement del decret de l’Alcaldia pel qual s’aprova la liquidació: 
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, una 
vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte 
al Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme. 
 
Per Decret de l’alcaldia de data 10 de juny de 2020 s’ha aprovat la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2019, previ informe de secretaria-intervenció, i amb el següent 
contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de 
tresoreria. 
 
 

1. Respecte al pressupost de despeses: 
 
-exercici en curs 
Pressupost inicial de despeses      5.595.958,42 
Modificacions de despeses         810.270,93 
Pressupost definitiu de despeses     6.406.229,35 
Despeses autoritzades       4.126.638,38 
Despeses compromeses       4.126.638,38 
Obligacions reconegudes      4.040.888,86 
Despeses ordenades       3.742.304,09 
Ordenades pendents pagament                              0,00  
Pagaments realitzats       3.742.304,09 
Obligacions pendents de pagament        271.493,09 
 
 
-exercicis tancats: 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici   409.099,97 
Baixes            -  2.346,24 
Pagaments realitzats          331.465,24 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici      75.288,49 
 

 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT     346.781,58        
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos 

 
-exercici en curs: 
Pressupost inicial d’ingressos               5.595.958,42 
Modificacions d’ingressos         810.270,93   
Pressupost definitiu d’ingressos      6.406.229,35 
Drets reconeguts        3.502.404,08 
Drets anul.lats             46.843,94 



 
 
 

 
 

Drets reconeguts nets       3.455.560,14 
Devolució d’ingressos            34.320,27 
Recaptació neta        3.148.995,62 
Drets pendents de cobrament        306.564,52 
 
-exercici tancats: 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici      749.394,30  
Modificacions                                                                                             29.017,00  
Baixes              30.864,67                                          
Recaptació           363.140,48 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici      326.372,15 
 

 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT    632.936,67  
 
3. Resultat pressupostari de l’exercici 
 
+ Drets reconeguts nets                                                                 3.455.560,14  
-  Obligacions reconegudes netes                                      4.040.888,86 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI                                                  - 585.328,72   
-  Desviacions positives de finançament                              - 44.676,20      
+ Desviacions negatives de finançament                                                  630.861,33 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria                 127.010,17 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT        127.866,58 
 
 
 
 
4. Romanents de crèdit 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 2.281.145,58 € 
-Incorporació obligatòria (article 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals) 
 
Urbanització La Rambleta i Itinerari Font d’en Titus          529.914,49 
Projecte canalització de serveis       7.837,77 
Adquisició contenidors i material recollida             10.767,17 
Urbanització carrer Creu del Tall             140.331,44 
Equipament parc Set Fonts             194.122,25 
Itinerari per a vianants i bicicletes BV-5202         1.316.624,71 
Adquisició vehicle, camió                38.000,00 
Redacció projecte pla especial i avantprojecte residència           14.520,00 
Reparació i manteniment infraestructures, pou registre           11.724,79 
Beca recerca Josep Romeu 2017-2017         600,00 
Indemnització Grup Polític AVV               11.392,96 
Indemnització Grup Polítc PDeCAT      5.310,00 
   

5. Romanent de tresoreria 



 
 
 

 
 

 
+DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI      613.073,81  
+ De pressupost d’ingressos. Pressupost corrent         306.564,52 
+ De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats         326.372,15  
+ D’altres operacions no pressupostàries            25.619,44  
-  Saldos de dubtós cobrament              45.482,30 
-  Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva                   0,00         
-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCIC I      459.783,93 
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent                    298.584,77 
+ De pressupostos de despeses. Exercicis tancats           75.288.49  
+ D’altres operacions no pressupostàries            85.910,67 
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                    0,00          
+FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI   1.302.752,64   
= ROMANENT PREVI          1.456.042,52   
-  ROMANENT AMB FINANÇAMENT AFECTAT          99.754,50  
= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL            1.356.288,02     

 
Per altra banda es dona compte al Ple del contingut de l’informe de secretaria-
intervenció relatiu a l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, on es posa 
de manifest el compliment dels límits d’endeutament i del període mig de pagament, 
juntament amb la necessitat de finançament i l’incompliment de la regla de la despesa, 
que obliga a l’Ajuntament a redactar i aprovar un Pla econòmic financer per als 
exercicis 2020-2021.  
 
També s’informa al Ple de la Corporació que l’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació 
de Barcelona, concretament el Servei d’assistència econòmico-financera, el recurs 
tècnic consistent en la redacció del Pla econòmic financer 2020-2021, que suposa un 
estudi de planificació plurianual ajustat a la normativa vigent, consistent en la proposta 
de mesures per assegurar els equilibris financers necessaris i el compliment dels 
controls legals, per assegurar la viabilitat econòmica a mig i llarg termini. 
 
Resultat:  Assabentats. 
 
 
 
 
14.0.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR 
DEL SENYOR LLUÍS VILALTA I DE RENÚNCIA ANTICIPADA AL CÀRREC DE LA 
SEGÜENT CANDIDATA DE LA LLISTA ELECTORAL ACORD PER VILATORTA I 
VILALLEONS 
 
Vist l’escrit del senyor Lluís Vilalta Vivet de renúncia del càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament pel grup municipal AVV-Acord Municipal, amb número de registre 
d’entrada E2020000577 de data 18 de febrer de 2020 amb l’objectiu de reincorporar-
se a la plaça d’auxiliar administratiu de la qual té excedència voluntària amb efectes 
des del 19 de juliol de 2005 i de la qual en va presentar sol·licitud de reincorporació el 
dia 18 de febrer de 2020.  
 
Atès que la situació derivada de l’estat d’alarma sanitària per aplicació del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març va provocar la suspensió de terminis dels procediments 
administratius i en conseqüència no ha estat possible la tramitació de la sol·licitud fins 



 
 
 

 
 

a l’aixecament d’aquesta suspensió mitjançant Reial Decret 537/2020 de data 22 de 
maig. 
 
Atès que la reincorporació en la plaça d’auxiliar administratiu de la plantilla de personal 
de l’Ajuntament és incompatible amb l’exercici del càrrec de regidor de la mateixa 
Corporació d’acord amb el que disposa 5.1.b) de la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
Atès que a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta consta com a vacant la 
plaça d’auxiliar administratiu/va d’equipaments esportius i culturals en l’escala de 
personal funcionari d’administració especial categoria auxiliar tècnica. 
 
Atès que la senyora Núria May Masnou és la següent candidata en l’ordre de 
col·locació a la llista del grup municipal AVV-Acord Municipal i, per tant, cridada a 
cobrir la plaça de regidora vacant, ha presentat la renúncia anticipada al càrrec. 
 
Atès que la senyora Núria May Masnou ha presentat escrit de renúncia al càrrec de 
regidora d’aquest Ajuntament per motius personals i professionals, escrit amb registre 
d’entrada E2020001965. 
 
Atès que el senyor Josep Torras Erra és el següent candidat en l’ordre de col·locació a 
la llista del grup municipal AVV-Acord Municipal i, per tant, cridat a cobrir la plaça de 
regidora vacant. 
  
Considerant el que disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim electoral general, i la Instrucció de la Junta Electoral Central de data 10 de juliol 
de 2003, relativa a la substitució del càrrecs representatius locals.  
 
Es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:  
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia, formulada per escrit i amb número de 
registre E2020000577, del senyor Lluís Vilalta Vivet del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, pel grup municipal AVV- Acord Municipal.  
 

Segon.- Prendre coneixement de la renúncia anticipada, formulada per escrit i amb 

número de registre E2020001965, de la senyora Núria May Masnou del càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, pel grup municipal AVV- Acord 
Municipal.  
 
Tercer.-Comunicar a la Junta Electoral Central la renúncia del càrrec de regidor de la 
senyor Lluís Vilalta Vivet, de la llista del grup municipal AVV-Acord Municipal, per tal 
que sigui emesa l’oportuna credencial a la següent candidat de la llista, senyor Josep 
Torras Erra. 
 
Quart.- Prendre coneixement de la resolució d’alcaldia de data 2 de juny de 2020 per 
la qual es va aprovar reingressar el senyor Lluís Vilalta Vivet a la plaça d’auxiliar 
administratiu d’equipaments cultural i esportius de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb les retribucions establertes per al lloc de 
treball i amb efectes des del dia 16 de juny de 2020. 
 



 
 
 

 
 

Resultat:  se’n pren coneixement.  
 
 
Pren la paraula l’Alcalde. 
 
En el Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny Lluís Vilalta va presentar la dimissió com a 
regidor per integrar-se a la plantilla de l’Ajuntament del qual n’era funcionari en 
excedència. L’equip de govern, en la plantilla de personal del 2020, va voler que el lloc 
de treball del pavelló tingués un perfil més administratiu. La nova plaça d'auxiliar 
administratiu, en ser del grup, categoria i escala li permet la reincorporació a la 
plantilla. Lluís Vilalta es farà càrrec del pavelló municipal, i farà tasques en les àrees 
d'esports i cultura de l'Ajuntament. 
 
Com a responsable de la regidoria de cultura des de l’any 2011, Lluís Vilalta ha 
impulsat multitud d’iniciatives, va encetar una nova etapa de la revista Vilatorta amb la 
creació d’un consell de redacció, l’ampliació del nombre de col·laboradors i la 
renovació de continguts i imatge. Va elaborar els dossiers per la declaració de les 
Caramelles del Roser com a element festiu patrimonial d’interès nacional i l’atorgament 
de la Creu de Sant Jordi a l’entitat, a més de reconvertir la trobada de caramelles en 
Aplec Caramellaire.  
 
En l’àmbit de publicacions va promoure l’edició dels llibres “Catàleg arqueològic de 
Sant Llorenç”, de Francesc Farrés; “Les Caramelles del Roser en el context del fet 
caramellaire dels Països Catalans”, de Santi Riera; el Pare Cazador o la passió per la 
ciència, de Francesc Orenes i “L’estiueig a Sant Julià de Vilatorta 1885-1950), de 
Montse Piqué.  
 
Per altra banda, també ha impulsat infinitat de propostes culturals: la declaració del 
casal Núria i can Pallàs com a Béns culturals d’interès local, la beca de recerca Josep 
Romeu, l’adopció del nou escut i bandera municipal, el cicle d’exposicions dedicades 
als oficis tradicionals, la creació del catàleg d’obres pictòriques de l’Ajuntament, 
l’adquisició de la col·lecció de peces de terrissa de Josep Masó, la digitalització del 
fons de fotografies històriques , la reubicació de l’Arxiu Històric a Ca l’Anglada, 
l’elaboració del mapa del patrimoni cultural i el pla d’usos i gestió dels equipaments 
culturals. També ha introduït millores tècniques i estructurals a l’Aula, el Saló 
Catalunya i l’edifici d’entitats de la plaça Major- i ha dissenyat noves propostes: el cicle 
de Nadal en vers, la diada de Sant Jordi, l’encesa de les Set Fonts i la Fira d’entitats, 
entre d’altres. 
 
Lluís Vilalta va entrar a l’Ajuntament l’any 1989 i el 1997 va ser nomenat funcionari de 
carrera de la plantilla de l’Ajuntament pertanyent a l’escala d’administració general, 
subescala auxiliar administratiu per haver superat el procés de concurs-oposició. L’any 
2005 va demanar una excedència voluntària i a l’any 2010 sol·licita la seva 
incorporació a l’Ajuntament, la qual cosa va ser denegada per no disposar cap plaça 
vacant a la plantilla.  
 
L'equip de govern vol agrair el gran esforç d'en Lluís des de la regidoria de Cultura. La 
seva tasca tenaç i persistent expliquen tots els objectius aconseguits. I li desitgem 
molts encerts en la nova etapa que ara enceta. Des d'un lloc diferent, però sempre al 
servei del nostre municipi. 
 



 
 
 

 
 

A continuació pren la paraula el senyor Lluís Vilalta: 
 
“És costum i protocol·lari que en aquests casos es doni la paraula al subjecte, objecte 
del tema que s’escau. Aquest s’escau no és res més que un punt i a part de la meva 
història personal amb l’Ajuntament. 
 
Alguna influència va tenir el fet d’haver nascut a can Nyera – just al davant de la Casa 
de la Vila- perquè sempre hagi tingut present la imatge de l’edifici comunal. Encara no 
caminava que m’escapava de casa i travessava el carrer a quatre grapes per venir a 
terrejar al mig de la plaça. Sot que en aquella època no hi havia trànsit ni gaires cotxes 
al poble! 
 
L’Ajuntament per mi ha estat sempre una cosa molt propera. D’infant, tot jugant al 
portal d’aquesta casa, que a aleshores era obert, pujava per una escala fosca i 
tafanejava per unes estances llòbregues que feien mitja por. Darrera els vidres glaçats 
de la finestreta sentia la Montserrat Feu com teclejava els edictes que dictava el 
secretari, el seu germà, en una màquina d’escriure, tots dos a redós d’una estufa 
catalítica els dies d’hivern. Quan s’adonaven de la meva presència jo fugia com un 
esperitat escales avall, mentre comentaven entre ells: “Aquesta canalla són molt 
entremaliats”. 
 
També vaig tenir alguna topada amb un alcalde i regidor del “mando y ordeno”. Sorgia 
el meu esperit rebel. Un esperit inquiet que m’ha dut a col·laborar en moltes iniciatives 
del pobles des de qualsevol àmbit i entitat, la qual cosa et va amarant d’una estima 
intensíssima per Vilatorta i la seva gent. 
 
El 1989 vaig entrar a treballar en aquesta institució. Primer com a agutzil i després 
darrer del taulell fent tasques administratives. L’any 1977 vaig guanyar les oposicions i 
vaig passar a ser funcionari, fins l’any 2005 que demano una excedència. La que avui 
deixo enrere. 
 
En aquella etapa vaig aprendre el funcionament intern d’un Ajuntament. Aquí m’aturo 
un moment per donar les gràcies a la secretària, Rosa Martínez, per la seva tasca 
pedagògica i la paciència que va tenir amb mi. Agraïment que també faig extensiu a la 
Montse Vilaró i a la Roser Soler, companyes de feina d’una època que recordo 
especialment molt emotiva. 
 
Per acabar de quadrar el cercle vaig voler viure el consistori des d’un altre àmbit: el de 
regidor. L’any 2011 em presento a les eleccions amb la candidatura de Solidaritat per 
la Independència i sóc escollit regidor. La candidatura guanyadora per majoria 
absoluta va ser Acord per Vilatorta i Vilalleons, i en Joan Carles em va donar 
l’oportunitat d’integrar-me a l’equip de govern, al capdavant de la regidoria de cultura. 
 Fins aquí un repàs molt ràpid de la meva trajectòria “municipalista”. Com diu la cançó 
això “No és un adéu per sempre”, i reitero que és un punt i a part en la relació personal 
entre l’Ajuntament i jo. Ara encetaré una altra etapa de la meva vida vinculada també a 
aquesta casa. 
 
I com és costum i protocol·lari en aquests casos també hi ha establert un apartat 
d’agraïments. Primer a l’alcalde: Joan Carles, t’agraeixo de tot cor l’oportunitat i la 
confiança que m’has donat durant aquests nou anys. Han estat més de dues 
legislatures treballant colze amb colze en infinitat de projecte i iniciatives. Hem tingut 



 
 
 

 
 

moments de tot i ens n’hem sortit de tot, amb tenacitat i bona voluntat tot pel bé del 
poble. Et valoro molt com a persona, alcalde i amic malgrat la teva impuntualitat i el 
perepunyetisme. Ningú és perfecte, i jo el que menys. 
 
Companys regidors: sou el dream team dels ajuntaments. Montse, Lluís, Cris, Marc, 
Divina, Gemma, Joan Ramon, Jaume i Sílvia sou un equip humà amb molta empenta i 
energia. Treballar al vostre costat ha estat un luxe. Sou uns companys collonuts. Els 
millors per emprendre l’odissea de regir un poble amb capità excel·lent. 
 
Per acabar vull donar les gràcies a tota la gent de Sant Julià de Vilatorta i VIlalleons 
que han estat receptius a les propostes que hem anat teixint d’aquesta casa. Vilatorta i 
la seva gent han estat la meva gran font d’inspiració per escriure la paraula cultura en 
majúscules. 
 
Vull acabar amb la lletra d’una cançó d’en Jaume Sisa perquè crec que defineix molt 
bé aquest concepte:  
 
Visca la poesia, l’art i la ciència. 
Visca l’alegria i la intel·ligència. 
El cant i la música i el coneixement. 
Vista la força del pensament. 
 
Moltes gràcies a tots! Una abraçada virtual ja que els tems que corren no en permeten 
fer-la com cal.” 
 
Segueix una aplaudiment a la intervenció en el Ple del regidor que cessa en el càrrec, 
Lluís Vilalta. 
 
 
15.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
Els càrrecs electes no formulen cap prec ni pregunta i l’alcalde els convoca per al 
proper Ple ordinari que es farà el darrer dilluns del trimestre tal i com està acordat, 29 
de juny de 2020. 
 
 
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. 
 


