
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2020000002  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 8 d´abril de 2020 
Horari: De les 12:20 hores a les 13:00 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.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT UNIC DE PROTECCIO CIVIL MUNICIPAL 

(DUPROCIM) 

3.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC PER A LA CONCRECIO 

D'USOS DE L'EQUIPAMENT DE L'ARCA DE NOE DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

4.- APROVACIO DEL CONVENI TIPUS PER A L'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ 

INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS (AGIPH) 

5.- CONVENI PER L'ASSUMPCIO DE LA GESTIO INFORMATITZADA DE LA NOMINA 

DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS (AGINEEL) 

6.- APROVACIO DEL COMPTE DE RECAPTACIO 2019 

7.- INCREMENT RETRIBUTIU  EN APLICACIÓ DEL RDL 2/2020 DE 21 DE GENER, PEL 

QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN 

L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC 



 
 
 

 
 

8.- ADHESIO AL PROTOCOL XARXA LOCAL SITMUN 

9.- ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST 

10.- INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES I 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE 2019 

11.- 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 20 de gener de 2020. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
 
2.0.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT UNIC DE PROTECCIO CIVIL 
MUNICIPAL (DUPROCIM) 
 
Aquest punt de l’ordre del dia queda a sobre la taula perquè abans de la seva 
aprovació requereix l’actualització de dades que encara hi consten. 
 
Resultat: Queda sobre la taula. 
 
 
3.0.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC PER A LA 
CONCRECIO D'USOS DE L'EQUIPAMENT DE L'ARCA DE NOE DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de setembre de 2018 va aprovar 
inicialment el Pla especial per a la concreció d’usos de l’equipament de l’Arca de Noè. 
 
L’expedient va estar sotmès a l’informe preceptiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, establert a l’article 87.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme, qui va 
emetre informe en sentit favorable, amb les següents prescripcions: 

- Eliminar del document la modificació de l’articulat de les normes urbanístiques 
del POUM. 

- Completar la documentació amb els plànols d’informació i d’ordenació adients, 
on haurà de constar un plànol de situació, un plànol de planejament vigent i un 
plànol de planejament proposat, en aquest darrer plànol només hi ha de 
constar la doble qualificació EQs/EQsc sobre la parcel·la de l’equipament 
objecte del pla especial. 

 
Atès que les prescripcions fonamentades en motius de legalitat contemplats en l’article 
87.4 del text refós de la Llei d’Urbanisme, tenen caràcter vinculant per l’Ajuntament. 
 
Vist el projecte del Pla Especial per a la concreció d’usos de l’equipament de l’Arca de 
Noè, redactat pels serveis tècnics municipals, que introdueix les prescripcions 
determinades en l’informe de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central. 



 
 
 

 
 

 
Atès que segons el que disposa l’article 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme, el 
projecte  s’ha de sotmetre a informació pública per un termini d’un mes. 
 
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte del  Pla Especial per a la concreció d’usos 
de l’equipament de l’Arca de Noè, redactat pels serveis tècnics municipals, que 
introdueix les prescripcions determinades en l’informe de la Comissió d’Urbanisme de 
la Catalunya Central aprovat en sessió de data 26 de juny de 2019, aquesta aprovació 
definitiva resta condicionada a que en el termini d’un mes d’informació pública del 
projecte que inclou les prescripcions, mitjançant anuncis al BOP, al diari “Ara”, a l’e-
tauler i al tauler d’edictes municipal no es presenti cap reclamació, ni al·legació. 
 
Segon.- Trametre, una vegada aprovat definitivament, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu, la documentació tècnica i administrativa completa del Pla especial 
a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
Tercer.- Publicar l’aprovació definitiva del Pla Especial per a la concreció d’usos de 
l’equipament de l’Arca de Noè, una vegada esdevingui ferma en via administrativa. j 

 
La regidora d’urbanisme Montse Piqué exposa que és un pla especial per iniciativa 
municipal amb finalitat de modificar-ne l’ús actual sanitari-assistencial a incorporar l’ús 
sociocultural, de manera que es mantindrà l’ús de Centre d’Atenció Primària i 
s’incorporarà la futura biblioteca municipal. Així mateix, explica que paral·lelament, a 
través de la modificació puntual número 6 del POUM d’esmenes i correccions es 
corregeix un error gràfic del límit de la qualificació de la finca de l’Arca de Noè.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
4.0.- APROVACIO DEL CONVENI TIPUS PER A L'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ 
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS (AGIPH) 
 
Vist l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en data 31 d’octubre de 2019, en el 
qual es va aprovar l’actualització del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió 
Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades. 
 
Atès que aquesta proposta d’actualització es fonamenta en l’entrada en vigor de la 
nova normativa de protecció de dades a nivell comunitari amb el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016); així com a nivell estatal amb 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i 
garanties dels drets digitals i que deroga la normativa fins ara vigent i afecta 
substancialment a les obligacions dels responsables i dels encarregats del tractament 
de dades la qual cosa fa necessària l’actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH 
aprovat l’any 2010. 
 



 
 
 

 
 

Atès que la modificació també és necessari per motius tècnics basats en el canvi de 
programari i en els sistemes d’interoperabilitat entre les administracions públiques que 
participen en la gestió del Padró. 
 
Tenint en compte que per part de l’Ajuntament cal que s’aprovi l’encomanda de gestió 
en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el 
conveni-tipus actualitzat per la Diputació. 
 
Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local en relació a les competències i principis de col·laboració dels ens 
provincials; així com els articles 11 i 48.9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic en relació als conveni interadministratius en relació a les 
encomandes de gestió i els requisits dels convenis. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’encomanda de gestió informatitzada del padró d’habitants de Sant 
Julià de Vilatorta en favor de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Aprovar el text actualitzat del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió 
Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH) aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per la formalització del conveni aprovat. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Trametre el conveni formalitzat al Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat. 
 
L’Alcalde exposa que aquest conveni suposa una millora en la gestió del padró 
d’habitants. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde recorda a través de l’emissió en directa que els veïns i veïnes poden trucar al 
telèfon de l’Ajuntament per fer les preguntes i intervencions que considerin oportunes i 
que es tractaran com a últim punt de la sessió. 
 
 
 
5.0.- CONVENI PER L'ASSUMPCIO DE LA GESTIO INFORMATITZADA DE LA 
NOMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS (AGINEEL) 
 
Vist l’acord de Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 30 de gener de 
2020 pel qual es va aprovar el Conveni-Tipus per a la formalització dels convenis entre 
cadascun dels ens locals de la província de Barcelona que aprovin l’Assumpció de la 
Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL). 
 
Atès que aquesta proposta es fonamenta en: 

- L’actualització de l’encomanda de gestió a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades, concretament a nivell comunitari amb el Reglament (UE) 



 
 
 

 
 

2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les 
persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016); 
així com a nivell estatal amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals i que deroga la 
normativa fins ara vigent i afecta substancialment a les obligacions dels 
responsables i dels encarregats del tractament de dades. 

- L’adaptació als nous sistemes de prestació i organització deguts als nous 
procediments d’administració electrònica, millorant eficiència i qualitat del 
servei. 

- El canvi d’aplicació de la plataforma SILTRA, sistema de liquidació directa de 
les cotitzacions a la Seguretat Social. 

- Unificació de conveni per a tots els ens locals que tenen encomanada la gestió 
de la nòmina a la Diputació de Barcelona. 
 

Atès que actualment la Diputació de Barcelona està prestant aquest servei a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ja que estava adherit a l’anterior conveni. 
 
Atès que en data 6 de febrer de 2020 la Diputació de Barcelona va notificar l’aprovació 
d’actualització del Conveni-Tipus i l’Ajuntament, com a ens local que ja té encomanada 
la gestió d’aquest servei a la Diputació, disposa de 3 mesos per a l’aprovació del nou 
conveni. 
 
Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local en relació a les competències i principis de col·laboració dels ens 
provincials; així com els articles 11 i 48.9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic en relació als conveni interadministratius en relació a les 
encomandes de gestió i els requisits dels convenis. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització del Conveni per a la formalització de l’Assumpció de la 
Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) amb la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni entre la Diputació i 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.0.- APROVACIO DEL COMPTE DE RECAPTACIO 2019 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària 
durant l’exercici 2019 corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions 
d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics 
liquidats per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 



 
 
 

 
 

 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta realitzada per l'Organisme de 
Gestió Tributària corresponent a l’exercici 2019. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el respectius Comptes 
coincideixen amb els fons transferits a l'Ajuntament. 
 
Vistes les relacions nominatives de deutors que configuren a l'estat demostratiu dels 
drets a cobrar, tal i com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties 
següents: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2019: 
 

Rebuts 362,93 € 

Liquidacions 16.867,60 € 

 
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2019: 
 

Rebuts 62.802,21 € 

Liquidacions 52.030,05 € 

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

- Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2019, per import de 
2.145,16 euros. 

 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària-interventora. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, informar favorablement els Comptes de Gestió 
Recaptatòria de l’exercici 2019 presentats per l’ORGT.   
 
En aquest punt el regidor d’hisenda, Joan Ramon Santisteve, exposa les dades dels 
comptes de gestió recaptatòria per a la seva aprovació. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- INCREMENT RETRIBUTIU  EN APLICACIÓ DEL RDL 2/2020 DE 21 DE 
GENER, PEL QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE 
RETRIBUCIONS EN L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC 
 



 
 
 

 
 

Vist l’article 3 del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven 
les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic i que resulta 
d’aplicació a les corporacions locals, s’aplicarà un increment global no superior al 2 per 
cent respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019. 
 
Tenint en compte que aquesta normativa que és d’obligat compliment per a les 
administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat onzè del mateix article 
3 del RDLlei 2/2020, és procedent aplicar un increment addicional del 2 per cent a les 
retribucions dels funcionaris, bàsiques i complementàries i personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 del 
Pressupost de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, que existeix crèdit suficient per 
fer front a la despesa produïda per aquest increment retributiu. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar un increment addicional del 2% de les retribucions dels funcionaris i 
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb efectes 1 de gener de 
2020. 
 
Segon: Acordar que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb 
l’increment de les retribucions, aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
corresponents del pressupost de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer: Notificar aquests acords als representants sindicals del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament. 
 
El regidor d’hisenda exposa que aquest increment s’aplicarà a partir de la nòmina 
d’abril i que tindrà efectes a partir d’1 de gener i es farà a càrrec dels pressupostos del 
2020, en els quals ja estava previst. Així mateix, exposa que es pot produir un futur 
increment segons el Producte Interior Brut (PIB). 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- ADHESIO AL PROTOCOL XARXA LOCAL SITMUN 
 
 La Xarxa Local SITMUN és un instrument que promou l’ús del Sistema d'Informació 
Territorial Municipal als municipis i altres ens locals de la demarcació de Barcelona, 
per tal de facilitar la gestió territorial.  
 
La Xarxa Local SITMUN va ser creada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona 
a data 29 de setembre de 2005 com a marc de suport i assistència a la gestió de la 
informació geogràfica local. 
 
Aquest instrument posa a disposició dels ens adherits els següents serveis: accés a la 
implantació de tecnologia SIG via SITMUN, accés als mòduls de gestió d'informació 



 
 
 

 
 

geogràfica, suport en la preparació i/o homogeneïtzació de cartografies, cobertura 
legal en aquest àmbit, formació on-line i/o organització de jornades informatives. 
 
Atès que la gestió del territori és un element clau per aconseguir un desenvolupament 
sostenible i com a tal és un element en constant canvi i és indispensable que sigui 
gestionat de forma coherent tenint en compte les necessitats socials, econòmiques i 
ecològiques de l’entorn. 
 
Atès que per a la bona gestió del seu territori del terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta i Vilalleons, l’Ajuntament necessita disposar de mapes i informació 
actualitzada i considera que seria un recurs important poder disposar d’eines de gestió 
compartides com és el projecte de la Xarxa Local SITMUN.  
 
Tenint en compte que el protocol requereix que l’adhesió sigui aprovada per part de 
l’ens local i notificada a l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació per 
tal de fer-la efectiva. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la Xarxa Local 
SITMUN de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la Diputació el 29 de 
setembre de 2005. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la 
Diputació, als efectes oportuns. 
 
La regidora d’urbanisme exposa que el SITMUN és un instrument que facilita la 
Diputació de Barcelona per gestionar el territori municipal tant a nivell local com 
supramunicipal i que es basa en dues parts, un visualitzador cartogràfic i un 
administrador de dades vinculat a les capes cartogràfiques. Aquesta eina suposarà 
una millora en la gestió dels recursos urbanístics per part dels serveis tècnics 
municipals. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
l’Ajuntament ha tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la següent documentació relativa al 4t 
trimestre de 2019: 
 

- Calendari i pressupost de tresoreria.  
- Deute viu i previsió de venciment del deute.  
- Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys.  
- Informe del nivell del deute viu al final del període 

 
 



 
 
 

 
 

Resultat:  El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
 
 
10.0.- INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES 
I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE 2019 
 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, la secretària-interventora informa al Ple de la Corporació, que a data 31 de 
desembre de 2019, l’Ajuntament havia abonat les obligacions reconegudes en el 
termini establert a l’esmentada Llei, a excepció d’aquelles obligacions reconegudes 
que el creditor carrega en compte i que no ho ha fet en l’esmentat termini.  
 
Així mateix s’informa que a data 31 de desembre de 2019 hi ha un import de 24.216,85 
€ corresponents a 11 factures de les quals no s’han tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació.  
 
Per altra banda, s’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al 
Ministeri d’Hisenda sobre el període mig de pagament a proveïdors, en compliment del 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 
amb el següent resultat: 
  
Ràtio operacions pagades (dies): 10,41  
Import de pagament realitzats: 433.661,33 €  
Ràtio d'operacions pendents (dies): 76  
Import de pagaments pendents: 165.320,71 €  
PMP (dies): 28,51 
 
El regidor d’hisenda fa especial menció en la ràtio d’operacions pagades el qual 
significa que els proveïdors cobren adequadament i en aquest punt l’Alcalde ho 
confirma sobretot tenint en compte l’estat actual de crisis. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
Abans del torn de precs i preguntes i al tractar-se d’una sessió plenària ordinària es 
dona compte dels decrets d’alcaldia: 
 

Data Descripció 

06/04/2020 DECRET RESOLENT L'EDICIÓ I LA IMPRESSIÓ DEL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA VILATORTA DE L'ANY 2020 

03/04/2020 CONVOCATÒRIA PLE 

03/04/2020 CONVOCATÒRIA JGL 

03/04/2020 CONVOCATÒRIA CES 

03/04/2020 DECRET ALTA PADRO  

03/04/2020 DECRET ALTA PADRO  

02/04/2020 DECRET D'ALCALDIA DE DECLARACIO D'EMERGENCIA PEL TEMPORAL GLORIA ENTRE ELS DIES 20 I 23 DE GENER DE 2020 



 
 
 

 
 

01/04/2020 TAXA CERTIFICAT QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA  

31/03/2020 DECRET PEL QUAL S'ESTABLEIXEN ELS TORNS MÍNIMS DELS SERVEIS ESSENCIALS ADMINISTRATIUS A PARTIR 31 DE MARÇ DE 2020 

31/03/2020 DECRET DE CESSIO D'US DE L'HABITATGE SOCIAL PER LA REUBICACIO D'UNA PERSONA PEL TANCAMENT DE L'ALBERG SOCIAL DE VIC 

27/03/2020 DECRET TORNS DE TREBALL DEL PERSONAL ADMINISTRATIU DURANT LA PRORROGA DE L'ESTAT D'ALARMA 

27/03/2020 EMPADRONAMENT 

27/03/2020 EMPADRONAMENT 

27/03/2020 EMPADRONAMENT 

27/03/2020 EMPADRONAMENT 

27/03/2020 EMPADRONAMENT 

27/03/2020 EMPADRONAMENT 
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20/03/2020 DECRET PERQUÈ ELS TREBALLADORS DE L'ÀREA DE SERVEIS DE MANTENIMENT PUGUIN DESPLAÇAR-SE 

19/03/2020 DECRET AVOCANT LA COMPETÈNCIA ATORGADA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I APROVANT CERTIFICACIÓ NÚM. 3 

18/03/2020 DECRET D'APROVACIO DELS TORNS DE TREBALL TELEMATIC COM A MESURA DE PREVENCIO DEL COVID-19 

17/03/2020 MULTES 

12/03/2020 DECRET D'ACTIVACIO DEL PLA DE PROTECCIO CIVIL MUNICIPAL PER PREVENIR EL CORONAVIRUS 

11/03/2020 MULTES 

10/03/2020 MULTES 

06/03/2020 CONVOCATORIA JGL 

06/03/2020 CONVOCATORIA CES 

06/03/2020 DECRET CONCESSIO COLUMBARI 

03/03/2020 CONVOCATORIA JGL 

02/03/2020 DEC LIQUIDACIONS PAVELLO FEBRER 2020  

02/03/2020 MULTES 

25/02/2020 DESCONVOCATORIA JGL 

24/02/2020 CONVOCATORIA JGL 

24/02/2020 CONVOCATORIA CES 

21/02/2020 DEC AUTORITZACIO US SALO CATALUNYA PER ASSAIG I CONCERT GRUP NASCUTS EN DIMARTS 

19/02/2020 MULTES 

17/02/2020 DEC AUTORITZACIO FESTA CARNAVAL TUPINOTS 17022020 

14/02/2020 AUTORITZACIÓ MUSICAL BAR CLUB TENNIS 



 
 
 

 
 

11/02/2020 MULTES 

07/02/2020 CONVOCATORIA JGL 

07/02/2020 CONVOCATORIA CES 

05/02/2020 APROVACIÓ PSS OBRA CLAVEGUERES 

04/02/2020 NOMENAMENT DIRECTOR OBRA 

04/02/2020 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 4/2019 

04/02/2020 DOCUMENT ANUL·LAT NOMENAMENT DIRECTOR OBRA  

03/02/2020 DEC LIQUIDACIONS PAVELLO GENER 2020  

03/02/2020 MULTES 

29/01/2020 MULTES 

27/01/2020 CONVOCATORIA JGL 

27/01/2020 CONVOCATORIA CES 

22/01/2020 DECRET DE CONCESSIO NINXOL  

21/01/2020 MULTES 

21/01/2020 MULTES 

21/01/2020 DECRET CANVI TITULAR NINXOL  

20/01/2020 DECRET DE CESSIO DE DUES CISTELLES I MARCADORS A LA FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL 

 
En aquest punt fa especial menció al decret de declaració d’emergència pel temporal 
Glòria entre els dies 20 i 23 de gener per les incidències i afectacions produïdes al 
municipi al passeig del torrent, al pavelló i a la rocall de les Set Fonts que van 
necessitar de contractacions urgents. 
 
Així mateix també va exposar la necessitat de reubicar a una persona amb necessitats 
socials a un pis titularitat de l’ajuntament ja que l’alberg Canonge Collell de Vic s’ha 
habilitat per persones amb discapacitat intel·lectual i s’ha hagut de reubicar a les 
persones amb necessitats socials que hi havia ubicades a l’alberg, tot en motiu de la 
situació de crisis sanitària causada pel COVID-19. La reubicació va ser autoritzada per 
decret d’alcaldia. 
 
Arran de la declaració de la fase d’emergència del pla de protecció civil de Catalunya 
es va dictar decret d’alcaldia per aprovar les mesures necessàries per fer front a la 
situació d’emergència sanitària així com decrets de serveis mínims per oferir els 
serveis essencials que facilita el municipi, entre ells la revista Vilatorta al haver-hi 
informació imprescindible per fer front al COVID-19.  
 
 
 
11.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde en aquest punt de l’ordre del dia explica que a conseqüència de la crisis del 
coronovirus es va crear el Centre de Coordinació d’Emergències municipal 
(CECOPAL) constituït pels regidors Joan Ramon Santisteve, Divina Costa i Lluís 
Solanas i aquest organisme ja s’ha reunit amb altres regidors de manera telemàtica. 
 
En el mateix context de crisis sanitària l’Alcalde exposa que l’Ajuntament va ser ràpid 
veient la gravetat de la crisis sanitària i va prendre les primeres mesures tancant tots 



 
 
 

 
 

els equipaments municipals, de manera urgent l’Espai Activa’t, i seguidament s’han 
pres mesures de forma successiva com el tancament de parcs infantils segons les 
indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’Alcalde fa un agraïment especial a l’associació de comerciants i a tots els 
establiments del municipi per la feina essencial que han fet aquests dies per 
subministrar serveis i productes bàsics al poble. La regidora de comerç, Gemma Rica, 
ha afegit la importància de les instruccions donades a clients i comercials així com les 
mesures sanitàries recomanades i destaca la flexibilitat adoptada pels comerços del 
poble amb les compres a domicili, comandes telefòniques o inclús per correu 
electrònic que es valora molt positivament. 
 
També es posa de manifest que hi ha hagut contacte continu amb el Servei d’Atenció 
Primària Local i amb la coordinació amb l’Hospital de Vic i s’ha prioritzat la desinfecció 
de les zones amb més concurrència pública i s’ha fet amb sistemes d’aigua i 
desinfectant per part de la brigada municipal. 
 
L’Alcalde exposa diferents informacions importants en aquest context de crisis 
sanitària com que la oficina de recaptació està tancada i ofereix els serveis de manera 
telemàtica, que s’ha suspès el servei de correus, que es faran lectures estimatives dels 
comptadors d’aigua, respecte al servei de recollida de residus fa menció de la 
importància de seguir les instruccions per la seguretat dels treballadors de Recollida 
de Residus d’Osona que està oferint un servei essencial. Destaca que hi ha actiu el 
telèfon del servei comarcal d’atenció a la dona per fer front a la violència de gènere. 
 
En relació a esdeveniments públics, l’Alcalde informa que s’han cancel·lat actes com 
l’Aplec Caramellaire, el concurs de pintura, la caminada o la Fira del Tupí. 
 
Seguidament ha fet un especial agraïment al grup de voluntaris i voluntàries per a la 
confecció de mascaretes de roba, en aquest punt intervé la regidora de voluntariat, 
Cristina Suñén que exposa la manera en que s’ha gestionat així com la gran feina que 
s’ha realitzat durant aquests dies per part d’aquest grup. 
 
L’Alcalde destaca que tota la informació relativa al coronavirus estarà disponible a 
través de la web municipal, l’Infovilatorta així com una nova aplicació mòbil que es pot 
descarregar per Android. També es recomana descarregar l’aplicació Stop Covid19 
Cat que és una aplicació del Departament de Salut per poder gestionar i veure 
l’evolució de la pandèmia i prendre millors decisions. 
 
Finalment l’Alcalde dona paraula al regidor de cultura perquè expliqui com s’ha 
plantejat celebrar la Pasqua i la cantada de les Caramelles del Roser amb la situació 
de confinament actual. El regidor exposa que tot i anul·lar-se les Caramelles del 
diumenge de Pasqua i no poder sortir als carrers s’ha intentat buscar alternatives per 
tal de que els vilatans puguin gaudir de les caramelles. Es manté el sorteig de la mona 
de Pasqua per gentilesa de la pastisseria Crossandra. Així mateix, es lamenta la 
impossibilitat de dur a terme un homenatge al recent traspassat president de les 
caramelles, Josep Fiter, una gran pèrdua que mereixia un homenatge amb una 
cantada conjunta. No obstant, es fa una crida a cantar conjuntament des de casa, 
caramelles que es reproduiran en directe a través dels canals de comunicació 
municipals i que aquesta serà una celebració de les caramelles totalment insòlita. 
 



 
 
 

 
 

L’Alcalde tanca la sessió agraint a tot el poble la col·laboració i recordant que 
l’Ajuntament segueix atenent a les oficines municipals de 10 a 14h i atenció telefònica 
de 8 a 20. Fa un especial agraïment als serveis dels vigilants, i de manteniment  
 
Conclou l’alcalde la sessió, sense que s’hagin formulat preguntes per part del públic 
que ha seguit la retransmissió de la primera sessió plenària telemàtica de la història de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
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. 
 
 


