
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2022000007  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 10 d´octubre de 2022 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:15 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 
Josep Torras Erra, Regidor 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2021 
3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2022 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2023 
5.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST, PLANTILLA I BASES D'EXECUCIÓ EXERCICI 
2023 
6.- XIFRA DE PADRO A 1 DE GENER DE 2022 
7.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ I/O GESTIÓ DEL 
SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA I CONTROL DELS ABOCAMENTS, 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 
8.- RATIFICACIÓ ACORD D'ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE L'ACM DE 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 
9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.9 DEL POUM 
10.- MOCIÓ PER A L'APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L'ACORD SOCIAL PER A 
L'AMINISTIA I L'AUTODETERMINACIÓ 



 
 
 

 
 

11.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA 
12.- MOCIO PER UNA PLANA VIVA 
13.- SENTENCIA 212/2022 DEL JUTAJT  NÚM 2 BCN RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU 100/2019 
14.- CONCESSIÓ INSIGNIA D'OR 
15.- INFORME EXECUCIO PRESSUPOSTARIA 2N TRIMESTRE 2022 
16.- INFORME EXECUCIO PRESSUPOSTARIA 2N TRIMESTRE 2022 
17.-  INFORME DE MOROSITAT I PERIODE MIG DE PAGAMENT 2T TRIMESTRE 2022 
19102022 
18.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 2N TRIMESTRE 2022 
19.- PRECS I PREGUNTES 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió ordinària sotmetent a aprovació l’acta de l’anterior sessió 
plenària de data 27 de juny de 2022 que s’aprova per unanimitat dels tots els membres 
de la Corporació sense cap esmena. 
 
2.0.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2021 
 
Vist el que disposa l’art. 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
el capítol II del títol IV de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, referent 
al compte general. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió especial de comptes emès en data 5 de setembre 
de 2022 en relació al compte general de l’exercici 2021. 
 
Atès que el compte general informat favorablement ha estat sotmès a informació pública 
mitjançant anunci al BOPB de data 6 de setembre de 2022, i al web i tauler d’anuncis 
municipal, sense que en el termini corresponent s’hagi presentat cap reclamació. 
 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2021 que està format pels comptes 
anuals de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta; comptes integrats per la següent 
documentació: 

• Balanç  

• Compte del resultat econòmic-patrimonial 

• Estat de canvis en el patrimoni net 

• Estat de flux d’efectiu 

• Estat de liquidació del pressupost 

• Memòria 
 
Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que fa referència 
a als justificants de la Tresoreria: 

• Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 



 
 
 

 
 

• Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de 
l’Ajuntament, referides a final d’exercici. 

 
Tercer.- Trametre telemàticament, via EACAT, tota la documentació relativa al Compte 
General de l’exercici 2021, a la Sindicatura de Comptes, abans de 15 d’octubre de 2022. 
 
El regidor d’hisenda, senyor Joan Ramon Santisteve, exposa la tramitació a la que ha 
estat sotmès l’expedient del compte general de l’exercici 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2022 
 
Aquest punt queda sobre la taula per a la propera sessió plenària. 
 
4.0.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2023 
 
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. 
 
 
Es proposen al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 



 
 
 

 
 

 
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 2023 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 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 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 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 la prestació del servei de gestió de residus 
municipals. 

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

• Ordenança general de les contribucions especials. 
 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis 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. 
 
El regidor d’hisenda explica en detall les modificacions de cadascuna de les ordenances 
relacionades que s’han modificat: 

- Amb caràcter general l’adaptació dels textos de les ordenances fiscals 
modificades a la proposta de la Diputació de Barcelona per tal d’homogeneïtzar 
els textos amb l’organisme a qui l’Ajuntament te delegades les funcions de gestió 
i recaptació dels tributa municipals. 

- Impost sobre béns immobles:  
- modificació en l’apartat de bonificacions potestatives relativa a la instal·lació de 
plaques solars sobre la qual es manté el 50% però es redueix a 3 anys la durada 
de la bonificació. 
- modificació de l’entrada en vigor del recàrrec sobre els habitatges desocupats 
que s’endarrereix al 31/12/2023, per tal de disposar del corresponent registre. 



 
 
 

 
 

- modificació del tipus impositiu que passa del 0,64 al 0,68. 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica: també es modifica l’apartat de 

bonificacions potestatives, reconeixent l’exempció dels vehicles clàssics, que 
disposin de la certificació acreditativa. Mantenint l’exempció dels vehicles antics 
de més de 37 anys. 

- Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus: supressió de les 
bonificacions previstes que es gestionaran a través d’ajust socials. 

 
L’Alcalde conclou l’exposició destacant la contenció impositiva amb caràcter general, 
amb un lleuger increment de l’IBI més que justificat pel tema inflacionari, l’increment del 
cost energètic i l’increment del cost del personal. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST, PLANTILLA I BASES D'EXECUCIÓ 
EXERCICI 2023. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula perquè no ha estat possible disposar 
d’informació d’altres administracions necessària per l’elaboració del pressupost. 
L’alcalde diu que serà motiu de la convocatòria d’una altra sessió plenària properament.  
 
6.0.- XIFRA DE PADRO A 1 DE GENER DE 2022 
 
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 2022. 
 
Es proposa al Ple de la corporació el següent acord: 
 
Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2022 amb 
la xifra de 3.193 habitants. 
 
L’Alcalde recorda que a 1 de gener de 2021 la xifra del padró va ser de 3.152. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
7.0.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ I/O GESTIÓ DEL 
SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA I CONTROL DELS ABOCAMENTS, 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 
 



 
 
 

 
 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor de serveis públics i cicle de l’aigua, senyor Jaume 
Vilella, que explica que el sanejament en alta és una competència municipal la qual ja 
s’havia delegat al Consell Comarcal l’any 1992 i ara es planteja renovar la delegació per 
part dels Ajuntaments de la comarca al Consell Comarcal d’Osona. La proposta és la 
següent, incorporant el text del conveni: 

Fets i antecedents 

Els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
determinen com a competència pròpia, entre d’altres, el servei d’evacuació i tractament 
d’aigües residuals.  
Per la seva banda, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 66.3, estableix que 
el municipi té competències pròpies -entre altres- en matèria de protecció del medi, de 
protecció de la salubritat pública, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals.  
 
En aquest sentit també cal destacar, que l’art. 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, atribueix a les entitats locals, de conformitat amb la legislació de règim local, 
amb la de sanitat i amb les previsions d’aquesta Llei, les competències relatives als 
àmbits següents: 

a. L’abastament d’aigua potable 
b. El clavegueram i el tractament d’aigües residuals 
c. El control sanitari de les aigües residuals 
d. L’exercici de les funcions que aquesta Llei els hi atribueix. 

La prestació i/o gestió de serveis en matèria de sanejament de l’aigua és una tasca 

complexa que requereix ser abordada amb economies d’escala per tal d’aprofitar 

sinergies comunes, facilitant la utilització conjunta de mitjans i serveis que facilitin la 

disposició de més recursos tècnics, i per tant, també potenciant l’especialització, 

coneixement i perfeccionament en la prestació de serveis. 

 

Per aquest motiu, diversos ajuntaments van manifestar la seva voluntat que fos el 

Consell Comarcal qui assumís la prestació en matèria de sanejament. Concretament les 

funcions de gestió, anàlisi i control de les aigües residuals que desguassen en els 

col·lectors i en el sistema general de clavegueram. 

 

Tenint en compte el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que en el seu article 25.1, 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, en data 15 de 

setembre de 1992 el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar el conveni 

relatiu a la gestió en matèria de sanejament entre el Consell Comarcal d’Osona i el 

mateix ajuntament.  Posteriorment, el Ple comarcal va acordar informar favorablement 

l’acceptació de delegació de competències, determinant la forma més sostenible i 

eficient de gestió del servei. 

 
Respecte a les competències atribuïdes, i davant la necessitat de que el Consell 

Comarcal d’Osona es pugui constituir com una entitat local bàsica de l’aigua (ELA 

bàsica), atenent a la conveniència de subscriure un conveni de col·laboració amb 



 
 
 

 
 

l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de fi de definir un marc d’atribució dels recursos 

procedents del cànon de l’aigua per finançar les despeses d’explotació, de reposició i 

d’inversió corresponents als sistemes públics de sanejament en alta;  i tenint en compte 

els diferents canvis normatius produïts, especialment en matèria d’aigües, es fa 

necessari concretar i definir millor l’objecte de la prestació i/o gestió del sistema públic 

en matèria de sanejament i control dels abocaments,  per tal de contribuir també als 

objectius ambientals establerts en la Directiva Marc de l’Aigua. 

 
És necessari doncs, establir el marc de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona 

per tal de dur a terme la prestació i/o gestió del sistema de sanejament en alta i control  

dels abocaments delegant a aquest ens la gestió i explotació d’aquests serveis.  

 

És per això, que per tal de regular les condicions de delegació, els serveis jurídics del 

Consell Comarcal d’Osona han redactat un model de conveni interadministratiu de 

delegació comarcal, el qual es va facilitar als ajuntaments interessats. 

 

Destacar que el contingut de la delegació per part de l’Ajuntament a favor del Consell 

Comarcal, que figura al conveni, abasta els següents aspectes: 

- La Gestió i explotació del sistema públic de sanejament en alta, que inclourà 
també el manteniment. 

- L’anàlisi i el control de les aigües residuals 
- L’atorgament de les autoritzacions administratives d’abocament 
- Redacció de projectes, execució de les obres, reposicions i millores. 
- La funció inspectora 
- La potestat sancionadora 

 
La delegació comprèn, en tot cas, les següents facultats: 

- Potestat d’autoorganització del servei, inclosa l’aprovació del reglament del 
servei i la determinació de la seva modalitat de gestió. 

- Potestat de seguiment i control de la prestació del servei 
- Potestat de planificació del servei. 
- Qualsevol altra que sigui necessària per a la correcta prestació del servei. 

 
I vista la minuta del conveni interadministratiu de delegació al Consell Comarcal 

d’Osona, considerant l’informe del secretari-intervenció que consta a l’expedient, i atès 

que el Ple Comarcal, en sessió extraordinària celebrada el 24 de març de 2021, adoptà, 

entre d’altres, l’acord d’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC), per al 

període 2020-2023, el qual entre les seves competències, serveis i accions,  inclou la 

gestió i control del sistema públic de sanejament en alta. 

 
Fonaments de dret  

 

Els articles 25.2.c), 26, 27 i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local.  

  
Els articles 9.4, 85 i 138.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  

  

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53 i 140. 



 
 
 

 
 

 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, articles 108 al 112. 

 
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.  

 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

 

Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de 

maig. 

 

Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals de la comarca d’Osona aprovat 

pel Consell Comarcal, publicat al BOPB el 30 de setembre de 2014 

 

Pla d’Actuació Comarcal pel període 2020-2023 aprovat en el Ple Comarcal, en sessió 

extraordinària celebrada el 24 de març de 2021. 

  

Es proposa al ple l’adopció dels acords següents:  

  
1r.- Delegar la competència per  a la prestació i/o gestió del sistema públic de 

sanejament en alta i control dels abocaments, la titularitat dels quals ostenta aquest 

ajuntament, a favor del Consell Comarcal d’Osona, el qual portarà a terme: 

a) mitjançant el seu personal propi (gestió directa): l’atorgament de les 

autoritzacions administratives d’abocament, redacció de projectes, execució de 

les obres, reposicions, i millores,  la funció inspectora i la potestat sancionadora. 

b) i pel que fa referencia a la gestió, explotació i manteniment del sistema públic 

de sanejament en alta, i l’anàlisi i el control de les aigües residuals, es portarà a 

terme a través de l’ens instrumental Depuradores d’Osona SL (gestió indirecta). 

Reservant-se el Consell Comarcal la facultat d’escollir lliurament la forma de prestació 

del servei d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei.   

  

2n.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l’exercici de les funcions 

previstes al conveni regulador, i les facultats/potestats contemplades en el mateix. 

  
3er.- Disposar que la delegació de competències s’entén sense contraprestació 

econòmica de l’Ajuntament, tota vegada que la prestació del servei és finançada  per 

l’Agència Catalana de l’Aigua.  

  
4è.- Puntualitzar que per realitzar i executar les funcions delegades, el Consell Comarcal 

s’atendrà a l’ordenament local, al reglament del servei i a la resta de la seva normativa 

interna pròpia, en virtut de les seves facultats d’autoorganització per gestionar els 

serveis delegats.  

 

5è.- Delegar al Consell Comarcal la publicació dels anuncis d’exposició pública 

necessaris per a l’efectivitat del present acord. 

 



 
 
 

 
 

6è.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester al regidor del 

cicle de l’aigua, senyor Jaume Vilella Ramoneda per tal que dicti les resolucions 

necessàries per desenvolupar aquest acord de la forma més eficaç i perquè en nom i 

representació de l’Ajuntament subscrigui els convenis que regulen aquesta delegació i 

qualsevol altre document que sigui necessari. 

 

7è- Deixar sense efecte els convenis anteriors subscrits entre els signats per a la 

prestació dels serveis que són objecte del present conveni. 

 

8è- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona per al seu coneixement i efectes. 

 

9è.- Aprovar la minuta de conveni que regula les condicions d’aquesta delegació, a 

signar entre aquest ajuntament i el Consell Comarcal, el contingut de la qual és el 

següent:  

 

 

CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA 
PRESTACIÓ I/O GESTIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA I 
CONTROL DELS ABOCAMENTS, ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall, president del Consell Comarcal 
d’Osona (en endavant, el Consell Comarcal), el qual actua en representació d’aquest 
ens local, que té la seva seu al carrer de l’Historiador Raimon d’Abadal i Vinyals, núm. 
5, 3ª planta, de Vic, i el CIF P5800015I, degudament autoritzat per aquest acte segons 
l’acord del Ple de data XXXX, assistit pel secretari de l’entitat. 
 
De l’altra, el senyor Jaume Vilella i Ramoneda, 2n tinent d’alcalde i regidor del cicle de 
l’aigua de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta (en endavant, l’Ajuntament), amb seu 
a la plaça de l’U d’Octubre i CIF núm. P0821800J, assistit per la secretària de la 
corporació, Rosa Martínez Costa. 
 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- L’art. 7.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
estableix que les competències pròpies del Municipis, les Províncies, les Illes i demés 
Entitats Locals territorials només podran ser determinades per Llei i s’exerceixen en 
règim d’autonomia i sota la pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda 
coordinació en la seva programació i execució amb la resta d’administracions públiques. 
 
Segon.- La Llei 7/1985 esmentada, en el seu article 25.2, estableix que el municipi 
exercirà en tot cas com a competències pròpies -entre altres- en matèria de medi 
ambient: l’evacuació i tractament d’aigües residuals. 
 
Per la seva banda, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 66.3, estableix que 



 
 
 

 
 

el municipi té competències pròpies -entre altres- en matèria de protecció del medi, de 
protecció de la salubritat pública, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals. 
 
Cal destacar, que l’art. 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, atribueix a les 
entitats locals, de conformitat amb la legislació de règim local, amb la de sanitat i amb 
les previsions d’aquesta Llei, les competències relatives als àmbits següents: 

a) L’abastament d’aigua potable 
b) El clavegueram i el tractament d’aigües residuals 
c) El control sanitari de les aigües residuals 
d) L’exercici de les funcions que aquesta Llei els hi atribueix. 

 
 
Tercer.- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya esmentat,  en el 
seu article 85, atribueix a la comarca la realització d’activitats i la prestació de serveis 
públics d’interès supramunicipal. 
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en el seu article 25.1, 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. 
 
Quart.- El Ple Comarcal, en sessió extraordinària celebrada el 24 de març de 2021, 
adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC), per 
al període 2020-2023.  Entre les competències, serveis i accions que contempla el PAC, 
s’inclou la gestió i control del sistema públic de sanejament públic en alta.  
 
 
Cinquè.- L’article 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. 
 
Per la seva banda, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en 
els seus articles 8 i 9 regula la delegació de competències; i en els articles 47 i següents, 
els convenis. 
 
 
Sisè.- D’acord amb el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, l'Agència Catalana de l'Aigua 
atribueix a les Administracions competents els recursos necessaris per a la prestació 
dels serveis de sanejament; aquesta atribució s'efectua amb afectació de destinació i 
pot comprendre les despeses d'inversió, de manteniment, de reposició, millores i 
d'explotació de l'estació de depuració d'aigües residuals i de les instal·lacions del 
sistema en alta, mitjançant les atribucions de recursos regulades per l’article 55 de 
l’esmentat text legal, que determina els criteris de càlcul pel finançament dels serveis 
públics de sanejament per als exercicis pressupostaris 2013 i següents. 
 
 
Setè.- Ambdues parts, el Consell Comarcal i l’Ajuntament, tenen interès a instrumentar 
el marc jurídic adequat que reguli les condicions per les quals es regirà la delegació de 



 
 
 

 
 

competències corresponents a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament 
en alta del municipi. 
 
 
Vuitè. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 10 d’octubre de 2022, i el Ple del 
Consell Comarcal, han acordat, respectivament, DELEGAR en el Consell Comarcal i 
ACCEPTAR LA DELEGACIÓ de la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament 
en alta i control dels abocaments,  amb l’abast establert en l’objecte de la clàusula 
primera d’aquest conveni.   
  
És per això que ambdues administracions formalitzen el present conveni, el qual es 
regirà per les següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte  
 
És objecte del present conveni l’establiment del marc jurídic necessari entre les parts 
intervinents, pel qual es regularà la delegació de les competències relatives a la 
prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments, 
entenent com a sistema públic de sanejament d’aigües residuals, la definició establerta 
en el punt 13 de l’art. 2  del Decret Legislatiu 3/2003, de 04 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
 
Segona.- Abast de la delegació 
 
La delegació de competències per part de l’Ajuntament a favor del Consell Comarcal 
abasta els següents aspectes: 
 

- La Gestió i explotació del sistema públic de sanejament en alta, que inclourà 
també el manteniment. 

- L’anàlisi i el control de les aigües residuals 
- L’atorgament de les autoritzacions administratives d’abocament 
- Redacció de projectes, execució de les obres, reposicions i millores. 
- La funció inspectora 
- La potestat sancionadora 

 
La delegació comprèn, en tot cas, les següents facultats: 
 

- Potestat d’autoorganització del servei, inclosa l’aprovació del reglament del 
servei i la determinació de la seva modalitat de gestió. 

- Potestat de seguiment i control de la prestació del servei 
- Potestat de planificació del servei. 
- Qualsevol altra que sigui necessària per a la correcta prestació del servei. 

 
El Consell Comarcal portarà a terme l’atorgament de les autoritzacions administratives 
d’abocament, la redacció de projectes, execució de les obres, reposicions i millores, la 
funció inspectora i la potestat sancionadora mitjançant el seu personal propi (gestió 
directa); i  pel que fa referencia a la gestió, explotació i manteniment del sistema públic 



 
 
 

 
 

de sanejament en alta, i l’anàlisi i el control de les aigües residuals, es portarà a terme 
a través de l’ens instrumental Depuradores d’Osona SL (gestió indirecta). 
No obstant això, es reserva la facultat d’escollir lliurament la forma de prestació del 
servei d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei. 
 
 
Tercera.- Obligacions de les parts 
 
De l’Ajuntament: 
 
- Facilitar al Consell Comarcal, si s’escau, quanta documentació, informes i antecedents 
que constant en els arxius municipals, siguin necessaris per a la correcta execució de la 
delegació de competències formalitzada. 
 
- Facilitar al Consell Comarcal, si s’escau, la col·laboració del personal de la corporació 
que sigui necessari per a l’exercici efectiu de les competències delegades i per a 
l’efectivitat de les resolucions adoptades per l’ens delegat. 
 
- Mantenir la vigència del conveni i de la delegació de competències, així com les 
obligacions assumides, pel termini mínim de 4 anys. 
 
 
Del Consell Comarcal: 
 
- Prestar el servei amb subjecció: 
 

o Al Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, o norma que el 
substitueixi. 

o Al Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 
130/2003, de 13 de maig, o norma que el substitueixi. 

o A la resta de normativa aplicable per raó de la matèria. 
 
- Informar puntualment a l’Ajuntament de les incidències ocorregudes en la prestació del 
servei. 
 
- A convocar, quan així sigui necessari, els instruments de seguiment i control del 
conveni. 
 
 
Quarta.- Finançament 
 
La delegació de competències s’entén sense contraprestació econòmica de 
l’Ajuntament, tota vegada que la prestació del servei és finançada per l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
 
 
Cinquena.- Comissió de seguiment 
 
Per tal de coordinar adequadament la col·laboració entre ambdues administracions es 
crearà una comissió de seguiment del compliment d’aquest conveni, amb un 



 
 
 

 
 

representant del Consell Comarcal i un de l’Ajuntament, que es reunirà periòdicament 
per tal d’avaluar el desenvolupament del servei, resoldre les incidències que hi pugui 
haver i determinar, si escau, les responsabilitats i les sancions que calgui exigir.  
 
 
Sisena.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de quatre (4) anys, a comptar des de la data de la 
seva signatura, podent-se prorrogar de mutu acord  abans de la seva finalització per un 
període de fins a quatre (4) anys addicionals, d’acord amb el que disposa la disposició 
addicional 31ª del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
La voluntat de prorrogar s’haurà de comunicar de forma expressa, amb una antelació 
mínima de  3 mesos abans de finalitzar cada exercici natural.  
 
 
Setena.- Modificacions 
 
El present conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en 
cada moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que ho facin 
necessari o quan així ho acordin les parts conjuntament. 
 
Les modificacions del present conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts. Una vegada aprovades, s’adjuntaran com a addenda al 
conveni, formant part integrant del mateix. 
 
 
Vuitena.- Extinció del conveni 
 
El present conveni s’extingirà per les causes següents: 
 
- Pel transcurs del termini de vigència del conveni o de qualsevol de les seves 
pròrrogues.  
- Per l’aprovació de modificacions normatives o qualssevol altres circumstàncies que 
n’impossibilitin el compliment del seu objecte. 
- Per acord mutu de les parts. 
- Per revocació o avocació de la delegació de competències per part de l’Ajuntament o 
de l’acceptació de la delegació per part del consell comarcal per causa justificada, legal, 
tècnica o econòmica, i prèvia compensació a la part que pertoqui per les pèrdues i 
despeses que aquesta revocació pugui causar, que podrien incloure les despeses 
derivades de la subrogació del personal contractat per portar a terme el servei. S’haurà 
d’avisar de la revocació o avocació de la delegació / acceptació de competències amb 
una antelació mínima de 3 mesos abans de finalitzar cada exercici natural. 
- Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts 
signatàries. 
-Per resolució judicial ferma que en declari la seva nul·litat. 
- Per dispensa de l’obligació de prestar el servei, en els termes previstos en l’article 68 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
- Per qualsevol altra causa legalment prevista. 
 



 
 
 

 
 

 
 
Novena.-Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament 
de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència 
del present conveni. 
 
Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en 
relació amb la protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 de protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals 
i la resta de normativa aplicable. 
 
 
Desena.- Marc normatiu 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que 
sigui d’aplicació al objecte del conveni, pel Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el capítol 1 del 
Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, pels articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
3/2003, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable al conveni.  
 
 
Onzena.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 
Aquest conveni es trametrà al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya i les dades principals es publicaran al Portal de la 
Transparència, de conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com el Decret que la 
desenvolupa i altre normativa aplicable en aquesta matèria. 
 
 
Dotzena.- Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en la interpretació i compliment del conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
Tretzena.- Modificació dels preceptes i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 



 
 
 

 
 

Els preceptes d’aquest conveni que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Catorzena.- Clàusula derogatòria 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquest conveni queden sense efecte els anteriors convenis  
subscrits entre els signants per a la prestació dels serveis que són objecte del present 
conveni. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 

  
 
8.0.- RATIFICACIÓ ACORD D'ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE L'ACM DE 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’octubre de 2022 pel qual es va 
aprovar l’adhesió a l’Acord Marc de l’ACM de subministrament de gas natural, amb el 
següent contingut: 
 
ANTECEDENTS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 22 d’abril 

de 2022, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 

entitats locals (Exp. 2021.04) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta 

Pressió), mitjançant la selecció de les empreses ENDESA ENERGÍA SAU, GAS 

NATURAL COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU de conformitat 

amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, 

aprovats per la Resolució de Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats 

al perfil de contractant de l’entitat. 

2.- En data 27 de maig de 2022 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ENDESA ENERGÍA SAU, 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU. 

 

3.- Mitjançant Resolució de Presidència núm. 59/2022, de data 4 de juliol de 2022, varen 

aprovar-se els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars que regulen 

el procediment d’adjudicació mitjançant presentació telemàtica de les ofertes 

econòmiques de les empreses seleccionades de l’Acord marc de subministrament de 

gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 

 

4.- En data 14 de juliol de 2022 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 

adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 



 
 
 

 
 

subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(expedient 2021.04-A02) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el 

corresponent contracte, en data 30 d’agost de 2022. 

 

5.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 

del Plec de clàusules administratives particulars del procediment d’adjudicació de 

l’expedient 2021.04-A02. 

 

6.- L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es va adherir a l’anterior acord marc de 

subministrament de gas natural de l’ACM per acord de Ple de 24 de setembre de 2018. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

 

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 

Resolució de Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat que regeixen l’Acord marc de subministrament de gas natural 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 

 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 

núm. 59/2022, de 4 de juliol de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat que 

regeixen l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 

 

Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 

concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 

comarcal. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 

següents acords: 



 
 
 

 
 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al contracte basat 

(Exp. 2021.04-A02) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació 

a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.04), per un termini de dotze mesos, des de 

l'1 d’octubre de 2022 al 30 de setembre de 2023. 

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU del 

subministrament de gas natural dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, ordenats per lot, que s’inclouen al contracte: 

 

 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa pressió  

Núm. CUPS TARIFA (*) Ubicació (opcional) 

1 ES0230012200028108ZQ RL.1 PAVELLÓ 

2 ES0230012200011678JP RL.2 CASAL DELS AVIS 

3 ES0230012200000820RY RL.2 ESCOLA BELLPUIG 

4 ES0230012200023594WX RL.2 CENTRE DE DIA 

5 ES0230012200000153HY RL.2 DISPENSARI 

6 ES0230012200009510BW RL.2 CASETES PISTA POLIESPORTIVA 

7 
ES0230010000776759SL RL.2 

LOCAL SOCIAL LES SET FONTS I PUNT 
D'INFORMACIÓ 

8 ES0230010000776742SW RL.2 BAR LES SET FONTS 

9 ES0230010000783390MA RL.2 PIS ARXIU HISTÒRIC 

10 ES0230012200004053AL RL.3 LLAR D'INFANTS PATULEIA 

11 ES0230012200016647ED RL.3 SALÓ CATALUNYA (TEATRE) 

12 ES0230012200031178XG RL.4 AJUNTAMENT 

13 ES0230012200005216PD RL.4 ESCOLA BELLPUIG 

14 ES0230012200000939YX RL.4 LLAR D'INFANTS PATULEIA 

15 ES0230012200026581VF RL.4 EDIFICI CA L'ANGLADA-PUNT D'INFORMACIÓ 

*Tarifes RL.1, RL.2; RL.3, RL.4, RLTB.5 o RLTB.6 

 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou 

totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  

 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) 

que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures 

elèctriques i les dades de pagament. 

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 

publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els 

plecs dels preus resultants de l’oferta adjudicada. 

 



 
 
 

 
 

Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la 

clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment 

d’adjudicació  (Exp.2021.04-A02). 

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa que s'imputarà dins del 

pressupost municipal per a l’any 2022 amb càrrec de les aplicacions pressupostàries 

04.333.221.02, 06.432.221.02, 08.231.221.02, 09.312.221.02, 12.323.221.02, 

13.342.221.02 i 16.920.221.02 així com als pressupostos dels anys corresponents a la 

vigència de l’acord marc.  

 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa Energia 

SAU, al  CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través 

d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de 

publicitat que siguin preceptius. 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Agència Local de l’Energia d’Osona, als efectes 
oportuns.” 
  
Atès que es tracta d’una despesa de caràcter plurianual, i per tant és competència del 
Ple d’acord amb el que disposa  l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 3 d’octubre 
de 2022, pel qual es va aprovar l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM de subministrament 
de gas natural. 
 
Segon.- Notificar l’acord a l’ACM, a l’Agència Local de l’Energia d’Osona, al CCDL i a 
l’empresa adjudicatària Endesa Energia SAU. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
9.0.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.9 DEL POUM 
 
Vist el projecte de modificació puntual núm. 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
formulat per l’Ajuntament assumint la iniciativa pública, i redactat pels serveis tècnics 
municipals, amb l’objectiu de regularitzar els límits entre la zona d’espais lliures i la 
parcel·la del carrer de la Quintana núm.8 (clau G volumetria específica). 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
Vist el que disposa el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el seu Reglament, 
sobre el contingut i la tramitació de les modificacions puntuals del planejament 
urbanístic. 
 



 
 
 

 
 

Atès l’interès públic en la regularització dels límits de la zona d’espais lliures en 
l’obtenció d’una forma més regular del terreny i l’adequació als límits de l’itinerari per a 
vianant i ciclistes de la carretera BV-5202. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal núm.9 per a la regularització dels límits entre una zona d’espais lliures i una 
parcel·la zona G (volumetria específica) al carrer de la Quintana núm. 8, redactat pels 
serveis tècnics municipals i formulat per l’Ajuntament assumint la iniciativa pública. 
  
Segon.- Suspendre la tramitació dels plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització així com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions; 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit del planejament general en 
què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, tal com 
s’identifiquen gràficament en el corresponent plànol específic de delimitació de l’àmbit 
objecte d’aquesta modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
Tercer.- Condicionar aquest acord a la declaració de no existència d’efectes significatius 
sobre el medi ambient per part de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública la modificació del planejament pel termini d’un 
mes a partir de l’endemà de la darrera publicació dels corresponents anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al diari  “Ara”, al tauler d’anuncis municipal i al web 
de l’Ajuntament (seu electrònica). 
 
Cinquè.- Sol·licitar els corresponents informes sectorials per raó de la competència. 
 
La regidora d’Urbanisme, senyora Montse Piqué exposa el contingut del projecte de la 
modificació puntual del POUM, consistent en la regularització dels límits entre la zona 
d’espais lliures de propietat municipal i la parcel·la col·lindant d’us residencial i també 
una delimitació correcta respecte l’itinerari de vianants i ciclistes de la BV 5202. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
10.0.- MOCIÓ PER A L'APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L'ACORD SOCIAL PER A 
L'AMINISTIA I L'AUTODETERMINACIÓ 
 
L’Alcalde justifica la presentació d’aquesta moció al Ple de la Corporació en el marc del 
posicionament d’aquest Ajuntament per a una solució democràtica a favor de l’amnistia 
i l’autodeterminació, i tot seguit llegeix la part dispositiva de la moció: 
 
“En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, 
amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu present 
i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la manifestació contra la sentència 
de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins arribar al referèndum de l’1-O, 
brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre. 
 



 
 
 

 
 

Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga repressió 
que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que va des de 
la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial encara oberta. 
Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les estimacions 
més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant les 1.066 
persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella violència policial ha estat 
condemnat sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i condecorats. 
 
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de bloqueig, 
volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la 
societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant 
la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un marc democràtic de 
resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el 70% i el 80% de la 
societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida 
democràtica. 
 
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa 
dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d’Europa han 
constatat l’anomalia democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, 
penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha estat 
tristament extens –de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a recórrer 
a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries a la 
presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de 
lleis catalanes, la prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la 
monarquia o l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu configuren 
l’altra cara d’una mateixa moneda. 
 
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a 
totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen 
una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida passen 
per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. Difícilment hi 
haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte ni 
s’aborden les arrels del mateix. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord: 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord 
Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a: 

- L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes 
les persones exiliades, encausades i represaliades. 

- L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució 
democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la 
societat catalana. 

 
I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la 
present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.” 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 
 



 
 
 

 
 

 
11.0.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA 
 
L’alcalde justifica la presentació d’aquesta moció per la intromissió de l’Estat en les 
competències legislatives sobre el cànon de residus que la Generalitat de Catalunya ja 
té aprovat. 
 
“El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita contra 
el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a terme una 
bona gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria d’una altra 
manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los Diputados va 
aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados para una Economía Circular. 
 
A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la 
disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet es va crear un cànon 
en l’àmbit dels residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, i un en 
l’àmbit de residus industrials per fer-los més efectius i adequats al seu àmbit. 
 
No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest 
instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa 
relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la 
jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus. 
 
Els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan l’any 2004, 
es situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims anys 
incentiva que els municipis i tot el sector productiu s’esforcin de forma explícita cap a la 
millora dels seus sistemes de recollida i de gestió de residus per a aconseguir, l’any 
2035 un reciclatge del 65% dels residus municipals que es produeixin i que no vagi a 
disposició més del 10%. 
 
De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació 
total de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 2021 
ha anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el 2020, 
ha suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà a una 
recaptació superior als 90 milions d’euros. D’aquests, 170 milions d’euros han estat 
destinats al finançament d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota la resta, 
és a dir més de 450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió 
dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la recollida 
selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament de la 
fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció resta. 
 
Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, 
un total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la 
construcció s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat retornada, 
completament, als sectors en forma de subvencions i actuacions específiques de 
manera que s’ha afavorit la prevenció de la generació i la valorització de residus, i també 
l’impuls de l’activitat econòmica.  
 



 
 
 

 
 

S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre 
l’activitat d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució 
dels objectius de la normativa de residus, tot incentivant un comportament més 
respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització 
material dels residus. També pel model de retorn dels fons recaptats que ha donat 
impuls a la jerarquia de gestió de residus i el finançament de les infraestructures de 
gestió de residus. 
 
Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una 
Economía Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat 
no té actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un 
caràcter finalista, en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un 
camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, 
també la industria i l’àmbit de la construcció, de manera que s’aturi la progressió de 
creixement per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi 
del dipòsit de residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció. 
 
Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la 
previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les 
diferents actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria 
importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya. 
 
Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida 
selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i 
demanem als grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual 
debat parlamentari, 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple  l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta dona suport al cànon residus de 
Catalunya i es suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats 
en la seva defensa. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta demana que es modifiqui l’articulat de 
la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els 
cànons establerts a l’esmentada Ley només s’apliquin a aquelles comunitats que no 
disposin d’un impost amb les mateixes característiques, així com es blindi el cànon 
català tal com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu, 
nascut de gran consens polític i social a Catalunya. 
 
TERCER.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es compromet a continuar donant 
suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a 
l’aplicació de l’economia circular. 
 
QUART.- L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es compromet a donar suport a 
l’Agència de Residus de Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a 
la defensa d’aquesta mesura fiscal, així com instar a la Generalitat de Catalunya a 
l'estudi i impuls de nous mètodes de recollida selectiva i l’aportació dels recursos 
necessaris als municipis per a avançar en el camp del reciclatge. 
 



 
 
 

 
 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al 
Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris 
catalans, al Congreso i Senat i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.” 
 
Resultat:  Aprovada per unanimitat. 
 
 
12.0.- MOCIO PER UNA PLANA VIVA 
 
L’Alcalde presenta la Moció per una Plana Viva,  modificant l’ordre de les prioritats de la 
moció inicial amb l’objectiu d’insistir, reforçar i prioritzar els punts referents als 
compromisos de l’Ajuntament i a la sol·licitud d’impuls per part de la Generalitat de 
Catalunya de l’aplicació a la comarca d’Osona de la Llei dels espais agraris: 
 
MOCIÓ PER UNA PLANA VIVA!  
 
PEL COMPLIMENT DE LA LLEI DELS ESPAIS AGRARIS. CAP A UN PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE 
 
El context general Com és ben sabut, l’agricultura té un paper clau en el sosteniment de 
les societats actuals. Estimacions de l’Organització de les Nacions Unides per a 
l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) assenyalen que les previsions demogràfiques 
requereixen augments de producció significatius i, en consonància amb això, també fan 
necessari protegir la superfície agrària. 
 
No obstant això, en el context europeu i català la presència d’espais agraris ha minvat 
notablement en el darrer segle, i segueix disminuint. El Comitè Econòmic i Social 
Europeu també subratlla la fragilitat dels entorns agraris periurbans actuals i destaca 
que cal donar estabilitat a aquests espais “reduint al màxim la pressió urbanística i els 
usos aliens a l’activitat agrària, i facilitant l’accés a l’ús agrari de la terra”. 
 
L’any 2019 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels 
espais agraris. Aquesta llei té la voluntat de frenar la creixent ocupació del sòl, i 
assenyala la necessitat d’introduir en la societat “la cultura del sòl com a recurs limitat i 
com a patrimoni comú de difícil recuperació una vegada destruït”. Malgrat tot, aquest 
valuós instrument encara no s’ha desplegat.  
 
La Plana de Vic  
 
La Plana de Vic és un important mosaic agroforestal que conviu amb la trama urbana, 
en una veritable “ciutat agrària”. El seu paisatge es manté en un difícil equilibri amenaçat 
per la creixent urbanització i la conseqüent fragmentació dels espais que la conformen. 
Diversos estudis assenyalen que actualment ens trobem en el llindar en el qual caldrà 
decidir si les seves bases i el patrimoni agrícola han de seguir existint.  
 
Aquesta plana agrícola juga un paper clau en el nostre territori, no només en la producció 
local d’aliments, actualment destinada majoritàriament a la ramaderia. El seu mosaic 
agroforestal, delimitat per diversos i valuosos turons testimoni, també és cabdal per a la 
connectivitat ecològica i la biodiversitat que acull (cada cop més minvada). La Plana de 
Vic és refugi d’hàbitats d’alt interès natural, alguns d’ells considerats Hàbitats d’Interès 



 
 
 

 
 

Comunitari per la Unió Europea. La regió consta com a Paisatge d’Atenció Especial, 
segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això calen plans d’ordenació urbanística que reconeguin els valors ecosistèmics, 
socials i patrimonials únics de la Plana de Vic, sobre la qual es fa urgent i necessària 
l’aplicació de la nova Llei dels espais agraris. Constatem que els planejaments 
urbanístics municipals d’aquesta regió no tenen una coherència pel que fa a 
l’harmonització estratègica comarcal, i no recullen l’esperit i la voluntat d’aquesta Llei. 
Fa falta una visió de conjunt de la Plana de Vic; una visió supramunicipal. La pandèmia 
de la Covid-19 ha posat en evidència la fragilitat de les nostres societats, fortament 
dependents dels mercats globals. Hem pres consciència de la importància dels espais 
periurbans, no només per a l’alimentació, sinó també per al lleure i la nostra salut. També 
s’ha evidenciat que els terrenys agrícoles són en si mateixos un bé valuós de difícil 
recuperació, i a la vegada absolutament estratègics, pensant en l’escenari de crisi 
climàtica, transició energètica, i relocalització de les economies. Demanem doncs un 
compromís real de les institucions per avançar cap a un planejament territorial a l’altura 
d’aquests reptes, i que aquestes actuïn de forma responsable, sense comprometre les 
necessitats de les generacions futures. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta adopta els següents acords:  
 
1. Instem la Generalitat de Catalunya, a impulsar l’aplicació de la Llei 3/2019, del 17 de 
juny, dels espais agraris a la Comarca d’Osona. Tal com preveu la mateixa llei, la Plana 
de Vic, amb majors pressions urbanístiques, constitueix un àmbit geogràfic coherent per 
poder començar la redacció del Pla territorial sectorial agrari específic. Considerem que 
la Plana de Vic, és una de les “àrees concretes del territori amb una estructura de l’espai 
agrari molt ben definida, en la qual és necessària una intervenció específica per raó de 
les llurs característiques, llur problemàtica o llurs singularitats”.  
 
2. Adquirim el compromís com a ajuntament d’encaminar les polítiques municipals i els 
nous plans d’ordenació urbanística (POUM), en la mesura del possible, cap a la 
preservació dels espais naturals i agraris, per no agreujar-ne la fragmentació. 
Treballarem per adoptar una visió de conjunt territorial, bo i entenent que és 
imprescindible treballar en col·laboració amb els altres consistoris. Així mateix, 
prioritzarem la utilització de tots els espais ja construïts, ja sigui per a usos residencials, 
industrials o comercials, abans que la planificació d’urbanització de nous espais. També 
pel que fa a nous projectes d’infraestructures energètiques, prioritzarem els espais ja 
construïts, fent bo el principi de cautela, a fi de potenciar la sobirania alimentària com a 
repte de país.  
 
3. Al mateix temps, per tenir una bona eina de protecció dels espais agraris, ens 
comprometem a elaborar un mapa de sòls a nivell municipal, que tingui com a finalitat 
la identificació dels espais d'alt valor agrari i l’establiment d’un sistema d'informació, 
catalogació i monitorització d’aquests espais. 
 
4. Instem el Consell Comarcal d’Osona a liderar, impulsar i facilitar, la redacció de la 
Carta del Paisatge de la Plana de Vic. Aquest document ha de ser fruit d’un procés 
consensuat, participat per les institucions, associacions i moviments socials, amb 
l’objectiu principal d’arribar a un tipus de concertació territorial o “pacte pel territori”, que 
assenyali els valors del territori a preservar, i una estratègia conjunta a seguir.  
 



 
 
 

 
 

5. Instem el Consell Comarcal d’Osona, a la creació d’un banc de terres comarcal, que 
funcioni com una Agència Local per a la promoció de la pagesia. Degut a que els espais 
agraris no es poden mantenir sense una pagesia viva, aquesta “oficina” tindria el 
propòsit de vetllar per l’accés a la terra de nous pagesos i facilitar el relleu generacional. 
Així s’evitarà l’acaparament de terres per part de poques empreses i es donarà ús a 
finques agroforestals de muntanya o periurbanes a la Plana de Vic que estiguin en desús 
o que es puguin recuperar. Tot això treballant conjuntament amb les organitzacions 
professionals agràries, escoles agràries i entitats socials del sector.  
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 
 
13.0.- SENTENCIA 212/2022 DEL JUTAJT  NÚM 2 BCN RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU 100/2019 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es dona compte al Ple de la Corporació de la sentència 
del Jutjat del Contenciós Administratiu núm.2 de Barcelona per la qual s’estima el recurs 
contenciós-administratiu 100/2019 interposat per l’Administració General de l’Estat 
contra l’acord del Ple l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de suport a la Resolució 
92/XII del Parlament de Catalunya i del posicionament de l’Ajuntament envers la 
institució de la monarquia. 
 
 
14.0.- CONCESSIÓ INSIGNIA D'OR 
 
L’Alcalde introdueix la proposta de concessió de la Insígnia d’Or del municipi de Sant 
Julià de Vilatorta al senyor Francesc Orenes i Navarro, agraint la presència del seu fill a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament. 
 
A continuació la regidora de cultura, senyora Cristina Suñén Vilamala fa una lectura de 
la proposta que motiva la concessió la Insignia: 
 
“Atès que durant tota la seva trajectòria, el senyor Francesc Orenes i Navarro va unir la 
pedagogia amb l’activisme cultural i el catalanisme i és aquí on va contribuir al fet que 
el nostre poble s’enriquís gràcies als seus projectes, col·laboracions i implicació 
continuada i desinteressada. 

Atès el seu esforç per valorar el patrimoni històric de Sant Julià de Vilatorta amb la 
publicació del llibre  “El pare Manuel Cazador o la passió per la ciència”, un llibre 
monogràfic de la vida i obra d’aquest científic il·lustre, fundador de l’observatori 
meteorològic de Sant Julià de Vilatorta. El llibre es va presentar el 2016, any en el que 
Francesc Orenes també va fer el pregó de la Festa Major del nostre poble. 
 
Atesa la seva vocació altruista que el va portar a fer diverses exposicions i impartir 
diverses conferències en el nostre poble, a part de ser assessor artístic de diverses 
entitats, gràcies als seus coneixements. També destaquen nombrosos articles i 
reportatges relacionats amb l’art i la cultura a la revista ‘Vilatorta”, a més de la seva 
activitat com a membre de l’entitat cultural Terra de Tupinots. 
 
Atès el seu compromís amb la cultura vilatortina que va quedar demostrada en escreix 
durant els set anys que va desenvolupar la seva tasca desinteressada, com a 



 
 
 

 
 

responsable de l’arxiu històric municipal guiant a molt joves del municipi en la realització 
de treballs acadèmics referents a la historia local.  

Atesa la seva amplia trajectòria poètica que el va portar a promoure esdeveniments 
poètics a Sant Julià. Membre de les “Tertúlies amb poetes” de Vic des de l’any 1998, 
també va participar en nombrosos recitals, va promoure i dirigir diversos tallers de poesia 
i el seu treball va ser reconegut amb alguns guardons. L’any 2009 va publicar el seu 
poemari “A flor de pell” i el 2020 “Temps de Verema”. 

Atès el seu prestigi reconegut en àmbit comarcal com a membre destacat de la Junta 
dels Amics dels Museus d’Osona, membre del Patronat d’Estudis Osonencs i vocal 
responsable d’art i exposicions del Temple Romà de Vic. També va col·laborar en les 
activitats culturals del Casal de la Gent Gran Activa “Mn. Josep Guiteras” de Vic. 

D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, s'acorden per unanimitat els següents acords: 
  
Primer: Atorgar a Francesc Orenes i Navarro, la Insígnia d’Or del municipi, a títol pòstum, 
com expressió de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
  
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que es farà el proper dissabte 16 d’octubre. 
  
Tercer: Notificar aquest acord a la família de Francesc Orenes i Navarro.” 
 
L’Alcalde sotmet la proposta a votació a mà alçada, i per unanimitat de tots els membres 
de la Corporació s’aprova. 
 
L’acord segueix amb un emotiu aplaudiment per part de tots els assistents. 
 
L’Alcalde convida a tothom a assistir a l’homenatge que es farà a Francesc Orenes el 
dissabte 15 d’octubre a les 6 de la tarda a les Set Fonts, amb un recital de poesia, i a 
visitar l’exposició sobre la seva polifacètica figura que estarà instal·lada al punt 
d’informació.  
 
 
15.0.- INFORME EXECUCIO PRESSUPOSTARIA 2N TRIMESTRE 2022 
 
l’alcalde cedeix la paraula al regidor d’hisenda, senyor Joan Ramon Santisteve que fa 
una exposició de l’informe d'intervenció sobre l’estat d'execució pressupostària del 2n 
trimestre de 2022: 
 
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, la següent documentació relativa al 2n. trimestre 2022:  
 
- Calendari i pressupost de tresoreria  
- Deute viu i previsió de venciment del deute  



 
 
 

 
 

- Perfil del venciment del deute en els propers 10 anys  
- Informe del nivell del deute viu al final del període  
 
Així mateix, l’execució del pressupost a 30 de juny de 2022 presenta el següent estat 
desglossat per capítols:  
 

DESPESES          

CAPÍTOL 
  

Previsions 

definitives 

Obligacions 

reconegudes 

Estat 

d´execució 

1 DESPESES DE PERSONAL 1.175.709,56 532.816,51 642.893,05 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.035.263,54 736.710,85 1.298.552,69 

3 DESPESES FINANCERES 4.400,00 1.362,63 3.037,37 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 250.491,92 87.821,34 162.670,58 

6 INVERSIONS REALS 2.069.954,76 79.938,89 1.990.015,87 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 132.033,63   132.033,63 

9 PASSIUS FINANCERS 217.763,94 44.037,50 173.726,44 

    5.885.617,35 1.482.687,72 4.402.929,63 

INGRESSOS         

CAPÍTOL 
  

Previsions 

definitives 
Drets nets 

Estat 

d´execució 

1 IMPOSTOS DIRECTES 1.328.266,41 1.178.518,64 -149.747,77 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 135.072,00 97.955,16 -37.116,84 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.056.615,11 511.237,40 -545.377,71 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.113.188,13 508.821,05 -604.367,08 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 40.000,00 11.992,48 -28.007,52 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 704.338,17 29.817,25 -674.520,92 

8 ACTIUS FINANCERS 1.205.641,96   -1.205.641,96 

9 PASSIUS FINANCERS 302.495,57 139.162,94 -163.332,63 

    5.885.617,35 2.477.504,92 -3.408.112,43 

  
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
 
 
 
 
 
16.0.-  INFORME DE MOROSITAT I PERIODE MIG DE PAGAMENT 2T TRIMESTRE 
2022  
 
L’alcalde cedeix la paraula al regidor d’hisenda, senyor Joan Ramon Santisteve que fa 
una exposició de l’informe de morositat i període mig de pagament del 2n trimestre de 
2022: 
 
El període mitjà de pagament a proveïdors establert en la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és l’interval temporal durant el qual 
l’Ajuntament ha de fer-se càrrec dels deutes amb els seus proveïdors, computat com a 
termini mitjà, l’incompliment del qual dona lloc a l’adopció de les mesures previstes en 
la mateixa LO per a l’assegurament de part del pagament. S’informa als membres de la 
Corporació de la informació lliurada al Ministeri d’Hisenda sobre el període mig de 



 
 
 

 
 

pagament a proveïdors en el 2t trimestre de 2022, 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, modificat per Reial 
Decret 1040/2017, de 22 de desembre, amb el següent resultat:  
 
Ràtio operacions pagades (dies): 5,22 
Import de pagament realitzats: 151.323,64 €  
Ràtio d'operacions pendents (dies): 12,94 
Import de pagaments pendents: 19.529,82 €  
PMP (dies): 6,10  
 
 
El termini màxim de pagament a proveïdors pagament és un interval de temps 
subjecte a les regles de càlcul establertes en la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, l’incompliment del qual provoca la 
meritació automàtica d’interessos del deute impagat des del transcurs del termini de 
pagament aplicable. S’informa al Ple de la Corporació, que a data 30 de juny de 2022, 
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, per import de 843 €.  
 
Així mateix s’informa que a data 30 de juny de 2022 hi ha un import de 2.492 € 
corresponents a 4 factures  a la qual no s’ha donat la conformitat.  
 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
 
17.0.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 2N TRIMESTRE 2022 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es dona compte al Ple de la Corporació de la relació 
de Decrets de l’Alcaldia emesos des de la darrera sessió plenària ordinària i fins el 30 
de juny de 2022. 
 
Tots els assistents es donen per assabentats. 
 
 
 
18.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt, sense que es faci cap prec ni pregunta, l’Alcalde demana al regidor 
Marc Vilarrasa que expliqui el projecte ”ArtiMur” que es farà properament en el poble de 
Sant Julià de Vilatorta.  
 
El regidor de Turisme, senyor Marc Vilarrasa, explica el contingut del projecte 
subvencionat amb Fons Europeus i que suposarà la intervenció mural en tres parets 
d’edificis del poble amb una temàtica cultural pròpia, amb l’objectiu de formar part de les 
rutes de murals que integren cinc municipis. El proper 20 de novembre s’inaugurarà. Es 
tracta d’un projecte relacionat amb el Centre d’interpretació de les Caramelles que es 
farà a Ca l’Anglada que també està previst que s’iniciï properament. 
 



 
 
 

 
 

 
 
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. 


