
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2021000009  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 2 de novembre de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 20:20 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Lluís Solanas Roca, Regidor 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor 
Gemma Rica Botia, Regidora 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Sílvia Costa Campà, Regidora, s’incorpora una vegada iniciada la sessió. 
Josep Torras Erra, Regidor 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- XIFRA DE POBLACIO A 1 DE GENER DE 2021 
3.- PROP_PLE APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2022 29102021 
4.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA "INCORPORACIÓ DE DUES EDIFICACIONS DEL BOSC 
DEL QUER EN EL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS" 
5.- APROVACIO PLA AUTOPROTECCIO PAVELLO ESPORTIU 
6.- CONVENI XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D'EMERGENCIES I SEGURETAT A 
CATALUNYA (RESCAT) 
7.- CONVENI PER A LA DELEGACIO DEL SERVEI DE GESTIO DE RESIDUS AL 
CONSELL COMARCAL D'OSONA 
8.- CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA PER A LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ÚS DE TRES 
HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER L’AGÈNCIA 
9.- PRECS I PREGUNTES 



 
 
 

 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde declara iniciada la sessió i dona la benvinguda als assistents a la sessió 
extraordinària del Ple i tot seguit sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la darrera 
sessió plenària de data 27 de setembre de 2021. 
 
Resultat: Aprovada sense cap esmena per unanimitat del deu regidors presents dels 
onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
2.0.- XIFRA DE POBLACIO A 1 DE GENER DE 2021 
 
Vist el que disposa l’article 81 del reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
Vista la Resolució de 20 de juliol de 2018 de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es 
dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró 
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Comunicada a l’Ajuntament per part de l’Institut Nacional d’Estadística la xifra oficial de 
població resultant de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2021. 
 
Es proposa al Ple de la corporació el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 
2021 amb la xifra de 3.152 habitants.  
 
Resultat: S’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 
L’alcalde fa referència a l’anterior xifra de població aprovada de data 1 de gener de 
2020 que era de 3.140 habitants, amb la conclusió que hi ha una població estable amb 
un lent augment. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Silvia Costa Campà. 
 
3.0.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS I CALENDARI FISCAL 
2022  
 
 
L’alcalde diu que és un tema important i fa unes consideracions generals del marc 
general de les modificacions que es presenten, proposant una actualització del tributs 
amb un augment moderat, calculat i justificat que ha de permetre assumir el cost dels 
serveis que s’han de prestar en tots els àmbit competencials de l’Ajuntament.  
 



 
 
 

 
 

Tot seguit cedeix la paraula al regidor d’hisenda, Joan Ramon Santisteve, que 
desplega el plantejament en 5 apartats: 

1. Modificació de l’Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 

dels ingressos del dret públic municipals. En aquesta ordenança s’adapta el 

text al model de la Diputació de Barcelona, tenint en compte que l’Ajuntament 

té delegada la recaptació dels tributs més importants a l’Organisme de 

Recaptació i Gestió tributària de la Diputació de Barcelona i que l’ordenança 

general regula tot el procés recaptatori. 

2. Impostos:  

2.1 Impost sobre béns immobles: es proposa aprovar el tipus del 0,64% que 

suposa un increment del 5% respecte el 2021, i alhora s’ajusten els criteris 

per a l’aplicació de la bonificació a famílies nombroses amb l’objectiu que 

sigui més equitativa amb un sistema de progressió fiscal que no només té 

en compte el valor cadastral sinó també els ingressos de la unitat familiar. 

Referent a aquest impost l’alcalde justifica l’augment en el fet que està 

vigent una ponència cadastral de l’any 1999 i que el tipus s’ha mantingut 

baix respecte a altres municipis de la comarca d’Osona. 

Per altra banda s’introdueix en aquesta ordenança l’aplicació d’un recàrrec 

del 50% en els habitatges buits. Això requereix un cens resultat d’una 

tramitació que es durà a terme durant l’any vinent amb l’objectiu de poder 

aplicar el recàrrec a l’exercici 2023. En referència aquest tema l’alcalde 

creu que en el municipi hi ha una problemàtica important en matèria 

d’accés a l’habitatge, amb uns imports de lloguer molt alts i que no ens 

podem permetre habitatges buits. 

2.2 Impost sobre Activitats econòmiques: s’adapta el text al model de la 

Diputació de Barcelona. 

2.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica: s’adapta el text al model de la 

Diputació de Barcelona. 

2.4 Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana: en 

aquesta ordenança es proposa modificar els coeficients en funció dels anys 

des de la darrera transmissió posant-hi el màxim. Tot, conscients que la 

sentència del Tribunal Constitucional alterarà les previsions que 

necessàriament haurà de compensar l’Estat. 

2.5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: s’incrementa el tipus que 

passa del 3% al 3,5% que s’aplica sobre la base imposable, calculada 

segons els mòduls que també es modifiquen per compensar la disminució 

del valor bàsic de repercussió que passa de 513 €/m2 a 511€/m2. 

3. Taxes: La majoria d’ordenances relatives a taxes se’n modifica el text per 

adequar-les a la Diputació de Barcelona, però les que es planteja un increment 

són:  

3.1 Taxa per llicències o comprovació de comunicacions en matèria 

d’urbanisme. 

3.2 Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus. En aquesta taxa es 

planteja un increment tarifari del 3,1%, per tal de fer front a la nova 

delegació al Consell Comarcal d’Osona del servei, als costos del 

tractament de residus a l’abocador d’Orís i al desfasament entre ingressos i 

despeses d’aquest servei que cal anar equilibrant, sense que això suposi 



 
 
 

 
 

traslladar al veí l’augment del cost del servei en la seva totalitat. Per altra 

banda destaca la tarifa referent als solars sense edificar considerant que es 

dona el fet imposable que permet la seva imposició i que es valora en 40 €. 

3.3 Taxa per la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i lúdic. Les 

tarifes d’aquesta taxa s’ordenen i s’estructuren d’una manera més 

clarificadora pel que fa als equipaments i material que els usuaris poden 

utilitzar . 

4. Preu públic: Es proposa  la introducció d’una nova ordenança reguladora del 

preu públic per a la venda de contenidors de residus a partir de 120 litres. El 

regidor de Medi Ambient, Lluís Solanas, explica que en el moment 

d’implantació del servei de recollida de residus porta a porta es va fer una 

promoció de cubells amb l’objectiu de facilitar el canvi de sistema als usuaris, 

segons el qual els cubells que adquiria l’Ajuntament es cedien a qui els 

demanaven dipositant un determinat import en concepte de garantia que 

s’estipulava en l’ordenança reguladora de la taxa de la prestació de serveis de 

gestió de residus. A partir de la vigència d’aquest preu públic, els contenidors 

domèstics continuaran sent gratuïts, però a partir d’una capacitat de 120 litres 

el sol·licitant l’haurà de pagar el preu públic que s’estableix a l’ordenança per 

cada tipus de cubell. Cal fer saber als qui tenen els cubells actualment en règim 

de cessió que en el moment que el vulguin substituir se’ls retornarà l’import 

dipositat i se’ls cobrarà el preu estipulat en aquesta ordenança. 

5. Calendari fiscal: Es proposa mantenir el calendari fiscal dels darrers exercicis, 

simplement s’adeqüen les dates al calendari del 2022 en quan a dies hàbils i 

inhàbils. 

Acabada la detallada exposició per part del regidor d’hisenda, es proposa el següent 
acord: 
 
“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 



 
 
 

 
 

Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vista la proposta de calendari fiscal per a l’exercici 2022 el qual adapta als dies hàbils 
el mateix calendari de l’exercici 2021 abans de la seva modificació provocada per 
l’estat d’alarma per l’emergència sanitària. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2022 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:   

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. 

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

 Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini pública 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general. 

 Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de 
qualsevol altre espai públic de domini públic local i les reserves de via pública 
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 Ordenança reguladora de la taxa per a l’expedició de documents 
administratius. 

 Ordenança de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades 
en matèria d’urbanisme 

 Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a llicència o comunicació, així com pels controls posteriors a l’inici 
de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals. 

 Ordenança reguladora de la taxa de prestació de serveis de cementiri. 

 Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció 
domiciliària. 

 Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter 
cultural, esportiu i lúdic. 



 
 
 

 
 

 
Tercer.-  Imposar el preu públic del material relacionat amb el servei de recollida de 
residus i aprovar provisionalment l’ordenança reguladora. 
 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Sisè.- Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2022: 
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 04/03/2022 a 05/05/2022  
Taxa per a la gestió de residus: 01/04/2022 a 03/06/2022  
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat): 02/05/2022 a 05/07/2022  
Impost sobre béns immobles urbans (1a fracció domiciliat): 01/07/2022  
Impost sobre béns immobles urbans (2a fracció domiciliat): 02/11/2022  
Impost sobre béns immobles rústics : 01/09/2022 a 04/11/2022  
Impost sobre activitats econòmiques: 16/09/2022 a 16/11/2022  
Taxa serveis cementiri municipal: 01/09/2022 a 04/11/2022  
Taxa per entrada de vehicles-guals: 01/09/2022 a 04/11/2022. “ 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. La votació es realitza a mà alçada. 
 
 
4.0.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA "INCORPORACIÓ DE DUES EDIFICACIONS DEL 
BOSC DEL QUER EN EL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS" 
 
Aquest punt queda sobre la taula per a la propera sessió plenària. 
 
 
5.0.- APROVACIO PLA AUTOPROTECCIO PAVELLO ESPORTIU 
 
Vist el Pla d’Autoprotecció del Pavelló esportiu municipal de Sant Julià de Vilatorta 
vigent, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de juliol de 2019. 
 
Atès que en el marc del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona es va 
concedir a l’Ajuntament un recurs tècnic per a la redacció del nou pla d’autoprotecció 
del pavelló esportiu. 



 
 
 

 
 

 
Vist el nou document del Pla d’Autoprotecció del Pavelló esportiu municipal de Sant 
Julià de Vilatorta elaborat el setembre de 2021, amb les revisions corresponents i el 
contingut següent: 

- Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 
- Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció 
- Document 3: Manual d’actuació 
- Document 4: Implantació, manteniment i actualització 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 
- Annex 2. Model d’addenda al contingut del PAU 
- Annex 3. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 4. Plànols. 
- Annex 5. Fitxes d’actuació. 
- Annex 6. Protocol d’actuació de les mesures a implantar en relació a la 

prevenció de la COVID-19. 
 
Tenint en compte el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova 
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures.  
 
Vist que el document té el contingut mínim que requereix l’article 8 de l’esmentat 
decret.  
 
Vista la  necessitat de trametre el Pla d’Autoprotecció del pavelló esportiu municipal al 
registre electrònic de plans d’autoprotecció, aplicació HERMES, de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Vist que l’Ajuntament va sol·licitar informe al Consell Comarcal d’Osona per a la 
homologació i aprovació del PAU, d’acord amb l’article 22.1 del Decret 30/2015. 
 
Tenint en compte el procediment de tramitació establert pel Decret 30/2015, de 3 de 
març. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Autoprotecció del pavelló esportiu municipal de 
Sant Julià de Vilatorta elaborat a setembre de 2021 amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- Exposar a informació pública el document del Pla d’Autoprotecció del pavelló 
esportiu municipal de Sant Julià de Vilatorta aprovat inicialment per un període de 30 
dies el qual quedarà aprovat definitivament si transcorregut aquest període no s’han 
presentat al·legacions. 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions i esdevingui aprovat definitivament, 
trametre el Pla d’Autoprotecció del pavelló esportiu municipal al registre electrònic de 
plans d’autoprotecció, aplicació HERMES, de la Generalitat de Catalunya.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 



 
 
 

 
 

El regidor d’esports, Marc Vilarrasa, explica que es tracta d’una actualització del vigent 
Pla d’autoprotecció i que no suposa cap modificació substancial respecte l’anterior, tot 
a l’espera de l’informe tècnic del Consell Comarcal d’Osona que resta pendent i que 
pot fer variar aquesta qualificació. 
 
 
 
6.0.- CONVENI XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D'EMERGENCIES I 
SEGURETAT A CATALUNYA (RESCAT) 
 
Vista la notificació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya de 22 de 
gener de 2021 informant sobre la finalització de la vigència del conveni formalitzat amb 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en relació a la Xarxa de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat a Catalunya (Rescat) i la necessitat de renovar l’adhesió 
pels canvis introduïts per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic en concret a la disposició addicional vuitena la qual estableix que els convenis 
vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes 
o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de 
tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Pel que fa als convenis que no 
tinguin determinat un període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el 
període de vigència passa a ser de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la 
llei esmentada. 
 
Vista la proposta de conveni de la Direcció General de Protecció Civil tramesa a 
aquest Ajuntament a 8 d’abril de 2021. 
 
Atès que d’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya el 
Departament d’Interior és l'òrgan responsable de la programació en matèria de 
protecció civil que té com a finalitats bàsiques, entre d’altres, la previsió dels riscos 
greus, la planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les 
emergències, i també l’estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament 
i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes. I que 
la Direcció General de Protecció Civil (en endavant, DGPC) exerceix, entre d’altres, la 
funció de desenvolupar el sistema de Protecció Civil a Catalunya, els recursos i 
estructures associades i els dispositius necessaris per coordinar-los, i també la 
d’organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(en endavant, CECAT). 
 
Tenint en compte que els municipis, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la 
Llei 4/1997, de 20 de maig, són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i 
disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria, i 
exerceixen les funcions que els atribueix aquesta llei i qualsevol altra que, sense 
contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les 
persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de 
catàstrofes o de calamitats públiques. 
 
Vist que la xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada 
mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius 
en l’àmbit de la seguretat i les emergències garantint una bona cobertura en els àmbits 



 
 
 

 
 

urbà i rural; i que la seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun d’aquests col·lectius, 
augmentant-ne l’eficàcia i eficiència, i permetre una millor coordinació entre ells. 
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament renovar el conveni de col·laboració per a 
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la xarxa Rescat. 
 
Tenint en compte que es va comprovar per part de l’Ajuntament l’estat dels dispositius 
facilitats per la Direcció General de Protecció Civil en el marc del conveni Rescat i es 
va comunicar els elements que es troben en estat deteriorat o al final de la seva vida 
útil per a la seva substitució. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la xarxa Rescat 
mitjançant conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització del conveni i la signatura dels tràmits 
que siguin necessaris. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Direcció General de Protecció Civil de la 
Generalitat de Catalunya als efectes de formalitzar el conveni. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de protecció civil, Lluís Solanas, explica que aquest conveni és una 
continuació del vigent amb l’objectiu de disposar d’una xarxa de comunicació 
d’emergència a través d’emissores en el supòsit que fallés el sistema de comunicació 
habitual. 
 
 
7.0.- CONVENI PER A LA DELEGACIO DEL SERVEI DE GESTIO DE RESIDUS AL 
CONSELL COMARCAL D'OSONA 
 
El Ple Comarcal, en sessió celebrada el 24 de març de 2021, va aprovar inicialment la 
creació del nou servei de recollida selectiva, neteja viària i deixalleria; i per acord del 
Ple comarcal de data 29 de setembre de 2021 es va aprovar definitivament. 
 
En aquest sentit, el Consell va notificar a l’Ajuntament la possibilitat d’acollir-se a 
aquest nou servei així com va trametre els documents relatius al conveni regulador de 
la delegació de competències per a la prestació de recollida selectiva de residus, 
neteja viària i deixalleria, els quals són: 
 

 Notificació de Resolució de Presidència d’aprovació de model de conveni regulador de 
la delegació de competències per a la prestació de recollida selectiva de residus, neteja 
viària i deixalleria 

 Text del conveni adaptat, parcialment, per al vostre ajuntament. 

 Pla de gestió específic per al vostre ajuntament. 
 



 
 
 

 
 

Atès que és necessària l’aprovació i notificació de la delegació de competències, el 
conveni i el pla de gestió per part del Ple abans del 15 de novembre de 2021 per tal de 
poder formalitzar l’acceptació per part del Consell.  
 
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, en el seu art. 25, estableix que correspon 
a la comarca, entre d’altres, l’exercici de les competències que li atribueixin les lleis del 
Parlament i les que li deleguin els municipis. 
 
L’art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
determina les formes de cooperació entre les diferents administracions, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, mitjançant consorcis o convenis 
administratius. 
 
Vist el que disposen els articles 167.1.b), 175.1, 298 i 303 a 311 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, en relació a les competències delegades així com a l’aprovació dels convenis i 
a la transferència de funcions o activitats a altres administracions publiques per mitjà 
de conveni. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Delegar al Consell Comarcal d’Osona les competències per a la prestació del 
servei de recollida selectiva, neteja viària i deixalleria. 
 
Segon.- Aprovar el text del conveni regulador de la delegació de competències i el pla 
de gestió proposats pel Consell Comarcal d’Osona a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a la signatura del conveni 
així com dels documents que siguin necessaris per a la formalització de la delegació 
de competències. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona als efectes d’acceptar la 
delegació de competències. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. La votació es fa a mà alçada. 
 
L’alcalde explica que la delegació suposa la consolidació del sistema porta a porta, al 
qual s’afegirà la recollida de vidre a finals del 2022 que suposarà la retirada dels 
contenidors de vidre de la vialitat pública, evitant vandalisme i costos de reparacions.  
Es mostra satisfet per l’alta taxa de de reciclatge de residus en el municipi que 
contribueix a consolidar un model de gestió de residus a nivell comarcal. 
També valora positivament el canvi d’ubicació de la deixalleria mòbil que ara està 
situada a l’avinguda de Sant Llorenç, prop del pavelló, per l’alta concentració de 
serveis que hi ha en el lloc on fins ara s’instal·lava. 
 
8.0.- CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA PER A LA CESSIÓ DE LA 
GESTIÓ DE L’ÚS DE TRES HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA 
ADMINISTRATS PER L’AGÈNCIA 



 
 
 

 
 

 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és una entitat de dret públic creada per la Llei 
13/2009, de 22 de juliol, que té per objecte entre d’altres, administrar, gestionar i 
rehabilitar el parc d’habitatges públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 1 de març de 2007 ADIGSA, empresa pública, organisme aleshores 
competent, i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta varen subscriure un conveni de 
col·laboració relatiu a la cessió de l’ús de tres habitatges ubicats al carrer Anna Xica, 
13 baixos 1a, baixos 3a i baixos 4 d’aquest municipi, per un termini de cinc anys, a 
efectes d’atorgar accés a l’habitatge, amb caràcter temporal, a aquelles persones amb 
manifest risc d’exclusió social amb manca d’autonomia personal i necessitat de 
prestacions socials.  
 
En data 20 de juliol de 2007 l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va renunciar dos 
dels tres habitatges cedits, els ubicats al carrer Anna Xica, 13 baixos 1a i baixos 4 
d’aquest municipi.  
 
L’empresa pública ADIGSA es va dissoldre en data 27 de desembre de 2010 i d’acord 
amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 13/2009, de 22 
persones juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, “les activitats i funcions que 
en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei, estigui duent a terme ADIGSA passen 
a ser assumides per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”, la qual s’ha subrogat en 
les posicions jurídiques d’aquesta empresa. 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya disposar de dos habitatges públics més, per a aquelles persones o unitats 
familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció, per impulsar les polítiques 
socials municipals. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té dos habitatges ubicats al 
carrer Anna Xica, 13, Bl. 1, baixos 2 (ref.08-9529-0002) i el 2n, 4a. (ref.08-9529-0014) 
que posa a disposició de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
En aquest sentit l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge consideren que hauria de 
formalitzar-se un nou conveni de col·laboració que s’adapti a la normativa establerta 
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que obliga a 
adaptar als mandats dels seus articles 47 i següents el contingut i formalització dels 
convenis de col·laboració entre entitats públiques.  
 
L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques 
i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit 
de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.  
 
Vista la proposta de conveni presentada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 
qual tindrà una vigència de 4 anys prorrogables de manera expressa fins a un període 
quatre anys addicionals i atès que  
 
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (d’ara endavant, l’Agència) i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a la 



 
 
 

 
 

cessió de la gestió de l’ús de tres habitatges, un dels quals ja disposa, propietat de 
l’Institut Català del Sòl i administrats per l’Agència, a favor de l’Ajuntament, per 
possibilitar l’accés a un habitatge públic, a aquelles persones o unitats familiars del 
municipi amb especials necessitats d’atenció.  
 
Segon.- Disposar que les despeses derivades del conveni aniran a compte de la 
partida pressupostària 1521.202.01.09 de l’estat de despeses del pressupost de 
l’exercici corresponent. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni així com dels documents 
que siguin necessaris per a la seva formalització i execució. 
 
Quart.- Publicar el conveni a l’apartat de transparència de la web de l’ajuntament als 
efectes de publicitat. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya als efectes de 
la formalització del conveni.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
La regidora d’habitatge, Gemma Rica, explica que amb aquest conveni l’Ajuntament 
passarà a gestionar tres habitatges en comptes d’un com fins ara. L’Ajuntament 
controlarà directament l’adjudicació i les condicions. 
 
L’Alcalde afegeix que la gestió serà més àgil en aquests tres habitatges. 
 
9.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’Alcalde explica que es tornarà a fer la Setmana de la 
Ciència, que l’any passat va haver de suspendre’s per la pandèmia Covid’19, diu que 
el recupera amb il·lusió tot i que té un format menys ambiciós que en la darrera edició, 
amb l’objectiu d’atreure l’interès per la ciència a totes les persones i en especials als 
més menuts, amb tallers de reutilització de joguines...El regidor de Medi Ambient fa 
una relació de les activitats preparades, destacant-ne l’observació astronòmica que es 
farà el vespres de dissabte.  
 
També fa un agraïment a tots els participants al Consell d’infants celebrat la setmana 
passada que representa una visió fresca del poble. 
 
Finalment explica la finalització de la substitució de la gespa artificial del camp de 
futbol. 
 
 
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. 


