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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 9/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 22 de juliol de 2015 
Horari: de les  6 a ¾ de 7 de la tarda 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor, s’incorpora una vegada iniciada la sessió 
- Cristina Suñén Vilamala, regidora 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Joan Soler Riera, regidor 
 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 
ABSENTS 

 
- Divina Costa Muntadas, ha excusat la seva absència 
 

ORDRE DEL DIA 
 

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 8/2015 
 

Propostes d’acord 
 

1. Modificació del règim de dedicació i retribució de l’alcalde.  
2. Adjudicació de l’obra de “Restauració de Ca l’Anglada 1a i 2a fase”. 
3. Acceptació ajut de caixa Diputació de Barcelona “Renovació infraestructures 

nucli antic”. 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres a la llicència 44/2015. 
 

Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Precs i preguntes. 
 
  



 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
 
 

A. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària de data 29 de juny de 2015, que s’aprova per unanimitat dels nou 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, corregint 
l’omissió en l’acta, del resultat de la votació del punt referent al règim de dedicacions, 
retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació i dels grups municipals, 
que va ser aprovat per unanimitat dels onze regidors dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 

1. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ DE L’ALCALDE.  
 
Atès que aquesta alcaldia exercirà les funcions de la vicepresidència primera del 
Consell Comarcal, amb una dedicació del 55%, i amb unes retribucions de 30.250 € 
anuals. 
 
Vist l’acord de Ple de data 29 de juny de 2015 relatiu al règim de retribucions de 
l’alcalde establert en 28.800 €/anuals, amb una dedicació del 72% de la jornada. 
 
Per tal de donar compliment a la interpretació que el Consell Comarcal fa del règim 
retributiu dels càrrecs electes a partir de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, 
 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord relatiu al règim retributiu de l’alcalde pres en data 
29 de juny de 2015 i establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015, que l’alcalde de 
la corporació, Joan Carles Rodríguez i Casadevall, exercirà el seu càrrec amb 
dedicació parcial i percebrà catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de 
l’any i les altres dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i 
es tramitarà la seva alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb 
una dedicació del 45% de la seva jornada laboral, la qual comportarà la percepció de 
18.000 €/any, amb una presència mínima de 17 hores/setmanals. 
 
Segon.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement. 
 
Abans de la votació s’incorpora a la sessió plenària el regidor Marc Vilarrasa 
Codinach. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 
 
 



2. ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE “RESTAURACIÓ DE CA L’ANGLADA 1A I 
2A FASE”. 
 

Vist l’expedient de contractació de l’obra de “Restauració de Ca l’Anglada” mitjançant 
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació. 

 
Vista la proposta de la mesa de contractació a favor de l’empresa Voracys SL, d’acord 
amb l’informe dels serveis tècnics municipals i amb l’aplicació del criteri del desempat 
establert en el plec de clàusules administratives generals per remissió de les 
particulars. 
 
L’alcalde explica que previs els informes dels serveis tècnics, es produeix un empat 
amb cinc de les set empreses licitadores, que es decideix a favor de Voracys SL per 
l’aplicació dels criteris previstos al plec de clàusules administratives de contractació, 
concretament per la justificació de tenir contractats en el moment d’acreditar la 
solvència tècnica un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% de la 
plantilla. 
 
Havent atès el requeriment de documentació i garantia definitiva per part de l’empresa 
proposada per la Mesa d’adjudicació, 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 

 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obra de “Restauració de 
Ca l’Anglada” a l’empresa Voracys SL pel preu de 218.587,90 €  més  45.903,46 € en 
concepte d’IVA. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 06.432.632.01 i 04.333.632.00 del pressupost de despeses de 
l’exercici 2015. 
 
Tercer.- Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte i emplaçar-
lo perquè comparegui a formalitzar el contracte en document administratiu en el termini 
màxim de quinze dies hàbils a partir de la notificació d’aquest acord d’adjudicació. Així 
mateix caldrà que el contractista elabori el pla de seguretat i salut en el treball, en el 
qual s’analitzin, desenvolupin i contemplin les previsions contingudes en l’estudi bàsic 
aprovat per l’Ajuntament, pla que serà presentat el mateix dia de formalització del 
contracte. 
  
Quart.- Notificar el present acord a la resta d’empreses invitades en el procediment de 
licitació. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte 
d’obra i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 

3. ACCEPTACIÓ AJUT DE CAIXA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
“RENOVACIÓ INFRAESTRUCTURES NUCLI ANTIC”. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 18 de desembre de 2014 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de la 
inversió de la renovació d’infraestructures i entorn de Ca l’Anglada. 
 



Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 11 de juny de 
2015 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

Per unanimitat del deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de la inversió 
de la renovació d’infraestructures i entorn de Ca l’Anglada. 
 
Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A LA LLICÈNCIA 
44/2015. 

 
 
Vista la sol·licitud del senyor Sebastià Álvarez,  en representació de la Fundació 
Privada Puig i Cunyer, amb NIF G-58455452, propietària de l’immoble situat a 
l’avinguda de Puig i Cunyer núm.20 de Sant Julià de Vilatorta, en la qual demana la 
concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1 de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és el reforç de l’arc de pedra del portal d’accés a 
l’edifici del Col·legi del Roser. 
 
Atès que l’edifici del Col·legi del Roser està inclòs en el catàleg de béns d’interès 
patrimonial en sòl urbà, nivell C del Pla d’Ordenació Urbanística vigent. 
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, preveu una bonificació del 50% de a quota de l’impost a favor de les obres de 
rehabilitació exterior de les edificacions que en el POUM estiguin catalogades com a 
BCIL (Béns culturals d’interès local) o béns catalogats, tant en les que resti protegida 
la totalitat de l’edificació com les que tenen protegit un element de façana; com a béns 
integrants del patrimoni cultural català (BIPCC) o com a béns protegits urbanísticament 
(BPU). Així mateix es preveu una bonificació del 95% per a les construccions, 
instal·lacions i obres en les que hi concorrin circumstàncies socials, culturals, històrico-
artístiques, o de foment de l’ocupació, no essent acumulables les bonificacions. 
 
Atès que les obres objecte de l’impost són susceptibles de ser incloses en ambdós 
supòsits, perquè a banda de ser d’interès patrimonial en sòl urbà, hi concorren 
circumstàncies socials, culturals i historicoartístiques, i que l’interessat ha manifestat 
que s’apliqui la bonificació del 95%. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels nou que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 



Primer: Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Fundació Puig i Cunyer, per les 
obres de reforç de l’arc de pedra del portal d’accés a l’edifici del Col·legi del Roser. 
 
Segon: Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 
 
 
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde, demana si algun regidor vol formular algun prec o pregunta. El senyor 
Jaume Miravet demana quina previsió hi ha sobre el cobert de Ca l’Anglada. L’alcalde 
li respon que es conserva tota la construcció, encara que no hi ha una proposta 
definitiva tot i que l’empresa Cat.emocions creu que podria integrar-se en el projecte 
de museïtzació. 
 
El regidor Jaume Miravet també demana si es convocaran les subvencions a entitats, 
l’alcalde li respon que es convocaran a l’octubre, la demora respon a la necessitat 
d’estudiar els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions d’acord 
amb la normativa vigent. El regidor demana que s’informi amb antel·lació a les entitats 
perquè puguin reunir les condicions.  
 
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual 
com a secretària en transcric la present acta. 
 
 
La secretària-interventora 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
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