
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2020000008  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 29 de setembre de 2020 
Horari: De les 21:15 hores a les 21:55 hores 
Lloc: Sessió telemàtica  

 
 

ASSISTENTS 
 

 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde  
Montserrat Piqué Val, Regidora  
Lluís Solanas Roca, Regidor  
Cristina Suñen Vilamala, Regidora  
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor  
Divina Costa Muntadas, Regidora  
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor  
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor  
Silvia Costa Campà, Regidora 
Josep Torras Erra, Regidor 
 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- APROVACIO DE LA XIFRA DE POBLACIO A 1 DE GENER DE 2020 
3.- APROVACIO DE LES FESTES LOCALS 2021 
4.- RESOLUCIO DEL RECURS PRESENTAT PER AGLOMERATS GIRONA A L'ACORD 
D'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE LA 
RAMBLETA I ITINERARI A LA BV-5201 
5.- AJUTS CONCEDITS A L'AJUNTAMENT DE SANT JULIA DE VILATORTA EN EL 
PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS 2020-2023 DE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA 
6.- DECLARACIÓ ESPECIAL INTERÈS PER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS I 
HISTÒRICOARQTÍSTIQUES DE LES OBRES AMB LLICÈNCIA 95-20, ALS EFECTES 
DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
7.- MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL 



 
 
 

 
 

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
8.- ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST 
9.- INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES I 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N TRIMESTRE 2020 
10.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Primerament l’alcalde demana disculpes pel retard en l’inici de la sessió, prevista per 
les 9 del vespre, i agraeix la comprensió dels regidors per l’ajornament de les 
sessions, tant del Ple com de la Junta de Govern i de la Comissió d’estudi i seguiment, 
convocades per al dia d’ahir i que varen ser suspeses a conseqüència de la decisió del 
Tribunal Suprem d’inhabilitar el President de la Generalitat de Catalunya, Honorable 
senyor Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya i com a 
mostra de respecte a les institucions democràtiques de Catalunya.  
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
plenària de data 31 d’agost de 2020.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 
 
2.0.- APROVACIO DE LA XIFRA DE POBLACIO A 1 DE GENER DE 2020 
 
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 2020. 
 
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 2020 
amb la xifra de 3.140 habitants.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde explica que l’aprovació de la xifra de padró és un tràmit preceptiu i en relació 
als darrers exercici constata que la població de Sant Julià de Vilatorta presenta una 
xifra estable des de fa alguns anys. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
3.0.- APROVACIO DE LES FESTES LOCALS 2021 
 
Vista l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 
l'any 2021 i que seran les següents:  

 1 de gener (Cap d'any) 

 6 de gener (Reis) 

 2 d'abril (Divendres Sant) 

 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) 

 1 de maig (Festa del Treball) 

 24 de juny (Sant Joan) 

 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 

 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) 

 1 de novembre (Tots Sants) 

 6 de desembre (Dia de la Constitució) 

 8 de desembre (La Immaculada) 

 25 de desembre (Nadal) 
 
Atès que el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors indica que hi haurà catorze festes laborals 
de les quals dues tindran caràcter local i que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, 
estableix que les dues de caràcter local seran fixades a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Tenint en compte que, tal i com estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 
de juliol, l’acord de l’Ajuntament d’aprovació de la proposta de festes locals ha de ser 
aprovat pel Ple. 
 
Es proposa el Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, les dates 24 de maig (Segona Pasqua) i 26 de juliol (dilluns després de 
la Festa Major), com a festes locals per a l’any 2021 al municipi de Sant Julià de 
Vilatorta amb caràcter retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família de 
la Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
4.0.- RESOLUCIO DEL RECURS PRESENTAT PER AGLOMERATS GIRONA A 
L'ACORD D'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DEL 
CARRER DE LA RAMBLETA I ITINERARI A LA BV-5201 
 
Vist l’acord de Ple de 31 d’agost de 2020 pel qual es va adjudicar el contracte d’obres 
de Reforma del carrer de la Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a 
la Font d’en Titus de Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Vialitat i Serveis SLU pel preu 
de 450.875,47 €, més 94.683,85 € en concepte d’IVA. 
 
Notificat l’acord a les empreses licitadores i dins el termini establert per l’article 123 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques 
per a presentar recurs de reposició contra l’acord d’adjudicació, l’empresa licitadora 
Aglomerats Girona S.A. va presentar en data 2 de setembre de 2020 recurs amb 
registre d’entrada E2020003071 requerint una revisió de les puntuacions tant pel que 
fa a la puntuació dels criteris de valoració automàtica com els de judici de valor. 
 
Vist l’informe tècnic elaborat per l’enginyer tècnic i director tècnic de l’obra, Fèlix 
Belmar, en data 4 de setembre de 2020 i en resposta al recurs presentat per l’empresa 
Aglomerats Girona S.A., el qual conclou el següent: 
 

“Conclusió: 
 
Una vegada revisades les puntuacions de l’empresa Aglomerats Girona S.A., es pot 
concloure que la puntuació associada al criteri d’ampliació del termini de garantia passa 
a ser 10 punts quan era de 6 punts degut a un error material en l’informe de valoració, i 
que la puntuació associada als criteris subjectius és de 0 punts coincidint amb la 
puntuació inicialment fixada en l’informe de valoració. 
 
A continuació es resumeix la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses 
ofertants admeses i classificades, de manera ordenada decreixent tenint en compte la 
modificació en la puntuació de l’empresa Aglomerats Girona S.A.: 

 

 
 

Vist que no hi ha variació en l’ordre de classificació dels licitadors segons les seves 
puntuacions, Vialitat i Serveis SLU continua sent l’empresa millor classificada, es 
proposa que es continuï amb el procediment essent Vialitat i Serveis S.L.U. l’empresa 
adjudicatària de les obres.” 

 
Atès que  l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta assumeix íntegrament el contingut de 
l’informe tècnic i, per tant, manté l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa 



 
 
 

 
 

Vialitat i Serveis S.L.U com a empresa licitadora amb la millor puntuació segueix 
essent la de l’empresa Vialitat i Serveis S.L.U. 
 
Tenint en compte tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Estimar parcialment el recurs presentat per Aglomerats Girona S.A. en el 
sentit d’esmenar les puntuacions dels criteris de valoració automàtica i desestimar les 
al·legacions presentades en relació a les puntuacions dels criteris de judici de valor i 
mantenir l’adjudicació a favor de Vialitat i Serveis S.L.U. 
 
Segon.- Publicar l’esmena de les puntuacions finals de la licitació així com l’informe 
tècnic corresponent al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Aglomerats Girona S.A., als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- AJUTS CONCEDITS A L'AJUNTAMENT DE SANT JULIA DE VILATORTA EN 
EL PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS 2020-2023 DE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA 
 
Vist que en sessió de 30 de juliol de 2020 el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar un dictamen amb número de registre 95 sobre l’aprovació del Programa 
General d’inversions 2020-2023 amb l’aprovació del corresponent règim regulador. 
 
Tenint en compte que d’acord amb el Protocol general del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 
28 de maig de 2020, el Programa general d’inversions (PGI) és un programa de suport 
econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles i basat en 
una dotació garantida determinada per una fórmula de repartiment, que vetllarà per 
l’equilibri territorial, objectiva, equitativa, pública i transparent, coneguda prèviament 
pels ens locals. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la relació individualitzada dels 
imports a concedir, corresponent-li a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un ajut de 
256.653,95€ per la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” i un ajut de 64.163,49€ per 
la Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió”. 
 
Atès que els ens locals disposen fins el 30 d’octubre de 2020 per manifestar la seva 
conformitat amb les condicions i els procediments del programa, el que inclou la 
conformitat amb la seva base de concertació i caldrà informar a la Diputació de 
Barcelona dels projectes d’inversió que preveuen sol·licitar en el marc de la Línia de 
suport 1 “Projectes sostenibles”, sense que aquesta informació els vinculi a l’hora de 
seleccionar definitivament els projectes per als quals acabin sol·licitant finançament. 
 



 
 
 

 
 

Atès que l’Ajuntament disposa del projecte executiu de la biblioteca de Sant Julià de 
Vilatorta, redactat pels arquitectes Oriol Cusidó i Irene Marzo, inversió que es preveu 
executar en aquesta legislatura. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar la conformitat amb les condicions i els procediments del Programa 
General d’Inversions en el marc del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Informar de la previsió de sol·licitud de l’execució del projecte “Biblioteca de 
Sant Julià de Vilatorta” en el marc de la Línia 1 “Projectes sostenibles”. 
 
Tercer.- Notificar aquesta acord a la Diputació de Barcelona al efectes previstos a 
l’article 10 del Règim regulador del Programa General d’Inversions, a través del portal 
municipal de tràmits. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.0.- DECLARACIÓ ESPECIAL INTERÈS PER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS I 
HISTÒRICOARQTÍSTIQUES DE LES OBRES AMB LLICÈNCIA 95-20, ALS 
EFECTES DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Vista la sol·licitud de la societat mercantil Borisan Gestió 2010, SL, amb NIF 
B65473860, propietària de l’immoble situat al carrer Núria núm. 25 de Sant Julià de 
Vilatorta, en la qual demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost són obres de reforma interior dels habitatges del 
Casal Núria, edifici inclòs en el catàleg de béns d’interès històric, arquitectònic i 
paisatgístic, BCIL amb nivell de protecció B del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
vigent. 
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, preveu una bonificació del 50% de la 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). Bonificació que ja va ser aplicada en l’acord de la Junta de Govern únicament a 
les obres que afecten a la façana. 
 
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, hi concorren circumstàncies 
culturals i historicoartístiques, i que l’interessat ha manifestat que s’apliqui la 
bonificació del 95%. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal en el qual es calcula la liquidació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres amb l’aplicació de la bonificació del 95% 
justificada en  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament prendre els següents acords: 
 
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 societat mercantil Borisan 
Gestió 2010 SLU, per les obres de reforma interior dels habitatges del carrer Núria 25, 
per considerar que concorren a l’immoble les circumstàncies culturals i 
historicoartístiques essent d’especial interès. 
 
Segon: Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde mostra la seva satisfacció perquè la restauració dels esgrafiats del Casal 
Núria i de l’edifici adjacent, és una bona notícia. Tenint en compte que la línia de 
treball que l’Ajuntament havia treballat amb els anteriors propietaris per obtenir 
subvencions de la Generalitat amb la finalitat de restaurar els esgrafiats, no havia 
donat resultats. Creu que estem davant d’una oportunitat amb una nova propietat de 
l’immoble amb la voluntat de rehabilitar el Casal Núria i consciència d’haver adquirit un 
bé cultural a preservar que genera unes obligacions. La bonificació de fins al 95% de 
l’impost sobre construccions i instal·lacions i obres suposa la contraprestació 
d’aquestes obligacions que té la propietat d’un Bé cultural d’interès local. Per altra 
banda la propietat tindrà un assessorament tècnic per a la restauració del BCIL. 
 
 
7.0.- ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde cedeix la paraula al regidor d’hisenda, Joan 
Ramon Santisteve, que explica l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2020, 
considerant correcte el desenvolupament a partir d’uns drets reconeguts de 
2.076.423,91 € i unes obligacions reconegudes per import de 1.668.127,70 €. 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
l’Ajuntament ha tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la següent documentació relativa al 2n 
trimestre de 2020:  
 
 



 
 
 

 
 

- Calendari i pressupost de tresoreria.  

- Deute viu i previsió de venciment del deute.  

- Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys.  

- Informe del nivell del deute viu al final del període  
 
Resultat: El Ple es dona per assabentat.  
 
 
8.0.- INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES I 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N TRIMESTRE 2020 
 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, la secretària-interventora informa al Ple de la Corporació, que a data 31 de 
març de 2020, l’Ajuntament havia abonat les obligacions reconegudes en el termini 
establert a l’esmentada Llei, a excepció d’aquelles obligacions reconegudes que el 
creditor carrega en compte i que no ho ha fet en l’esmentat termini.  
 
Així mateix s’informa que a data 30 de juny de 2020 hi ha un import de 13.011,45 € 
corresponents a 14 factures de les quals no s’han tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació.  
 
Per altra banda, s’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al 
Ministeri d’Hisenda sobre el període mig de pagament a proveïdors, en compliment del 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques amb 
el següent resultat:  
 
Ràtio operacions pagades (dies): 13,69  
Import de pagament realitzats: 211.838,97 €  
Ràtio d'operacions pendents (dies): 328,48  
Import de pagaments pendents: 42.291,85 €  
PMP (dies): 66,08 
 
 
Resultat:  Assabentat. 
 
10.0.- RELACIÓ DECRETS D'ALCALDIA  
 
Abans del torn de precs i preguntes i al tractar-se d’una sessió plenària ordinària es 
dona compte dels decrets d’alcaldia: 
 
 

DECRET2024S INCOACIO DE RELACIO 

DECRET 2025S INCOACIO RELACIO  

DECRET DE CONTRACTACIO RUTH ROVIRA COM A MONITORA DE L'ESPLAI DE LA LLAR 
D'INFANTS 

DECRET DE CONTRACTACIO DE LES MONITORES DE L'ESCOLA BELLPUIG 

DECRET DE CONTRACTACIO  



 
 
 

 
 

DECRET DE CONTRACTACIO TECNICA D'EDUCACIO INFANTIL A LA LLAR D'INFANTS 

DECRET DE CANVI DE DEDICACIO EN EL CONTRACTE DE  

RESOLUCIÓ DECRETANT LA SUSPENSIÓ DEL PLE ORDINARI I CONVOCATÒRIA PER DIMARTS 29 
DE SETEMBRE  

DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET ORDRE DEL DIA 

DEC LIQUIDACIO PAVELLO SETEMBRE 2020  

DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET PEÑ QUAL ES MODIFICA L'HORA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 28 DE 
SETEMBRE DE 2020 

DECRET D'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PRESENTAT PER L'EMPRESA 
CONTRACTISTA I INFORMAT FAVORABLEMENT PER LA COORDINADORA DE SEGURETAT 

DECRET ESMENAT LIQUIDACIÓ QUOTES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA DE REFORMA DE LA RAMBLETA I ITINERARI PER A VIANANTS DE LA CARRETERA BV 
5201 A LA FONT D'EN TITUS 

 DECRET 2023S INCOACIO RELACIO  

 DECRET 2022S INCOACIO RELACIO  

DECRET D'APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL FLONJALL DE LA 
RAMBLA DEL CASTELL 

DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET PEL QUAL S'APROVEN LES LIQUIDACIONS DE LES CCEE PER AL FINANÇAMENT DE  
L'OBRA D'URBANITZACIÓ DE LA RAMBLETA I ES CONCEDEIX EL FRACCIONAMENT SOL·LICITAT 

DECRET DE DESIGNACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE LA RAMBLETA I ITINERARI BV5201 A LA FONT D'EN TITUS 

DECRET DE CONTRACTACIÓ TÈCNICA DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PATULEIA CURS 
ESCOLAR 2020-2021 

DECRET DE DESIGNACIO DEL DIRECTOR D'OBRA DEL CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DEL 
CARRER DE LA RAMBLETA I ITINERARI DE LA BV 5201 

 DECRET 2021S INCOACIO RELACIO  

DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET DE DESIGNACIO DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTE D'OBRES 
D'URBANITZACIO DEL CARRER DE LA CREU DEL TALL 

DECRET DE CONTRACTACIO DE PERSONAL PER A LA LLAR D'INFANTS PEL CURS 2020-2021 

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  



 
 
 

 
 

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

DECRET ALTA PADRO  

 DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET CONCESSIO COLUMBARI  

DECRET DE CANVI DE TITILAR NINXOL  

DECRET CANVI TITULAR COLUMBARI  

DECRET ORDRE DEL DIA 

DEC LIQUIDACIÓ PAVELLÓ JULIOL 2020  

 DECRET 2019S INCOACIO RELACIO  

DEC CONTRACTACIO MONITORS CASAL AGOST I SETEMBRE 2020  

 DECRET ORDRE DEL DIA 

DEC CONCESSIO PISTA EXTERIOR  

DECRET D'ALCALDIA DE DECLARACIO D'EMERGENCIA PER FER FRONT A LES AFECTACIONS 
PRODUIDES PER LES PLUGES AL PASSEIG DEL TORRENT 

 DECRET 2018S INCOACIO RELACIO  

DECRET AUT. MÚSICA AL BAR CLUB TENNIS 

 DECRET 2017S INCOACIO RELACIO  

 DECRET ORDRE DEL DIA 

 DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET TAXA CERTIF. COMPATIBILITAT URBANÍSTICA C. COMERÇ, 13 

 DECRET 2016S INCOACIO RELACIO  

 DECRET 2015S INCOACIO RELACIO  

DECRET D'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT PRESENTAT PER PASQUINA, SA I INFORMAT 
PER LA COORDINADORA DE SEGURETAT. 

DEC LIQUIDACIO PAVELLO JUNY 2020  

DEC LIQUIDACIO PAVELLO MARÇ 2020  

DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET ORDRE DEL DIA 

DEC PERMIS SOPAR VIA PUBLICA REVETLLA SANT JOAN  

 DECRET ORDRE DEL DIA 



 
 
 

 
 

AUTORITZACIÓ PER FER REVETLLA AL JEPI 

 DECRET 2014S INCOACIO RELACIO  

 DECRET 2013S INCOACIO RELACIO  

 DECRET 2013S INCOACIO RELACIO  

DECRET DE L'ALCALDIA NOMENANT FUNCIONARI INTERÍ PER EXCÉS I ACUMULACIÓ DE 
TASQUES 

DEC CONTRACTACIO MONITORS-ES CASAL D'ESTIU JUNY I JULIOL 2020  

DECRET D'ALCALDIA D'ACCEPTACIO DE LA PETICIO DE REINGRES A LA PLAÇA DE FUNCIONARI  

 DECRET 2011S INCOACIO RELACIO  

DECRET DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES 
OBRES DE L'ITINERARI PER A VIANATS I CICLISTES A LA BV-5202 

DEC CONTRACTACIO MONITORS I MONITORES CAMP TORTI  

DEC CONCESSIÓ PISTA CPA SANT JULIA  

 DECRET ORDRE DEL DIA 

DEC CONTRACTACIO MONITORS/ES CAMP TORTI 2020  

NOMENAMENT DO REP. FLONJALL RBLA. CASTELL 

DEC CONTRACTACIO MONITORS CAMP TORTI 2020  

 DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET CONTRACTACIO MONITOR PISCINES MUNICIPALS 

DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019 

 DECRET INCORPORACIO DE CREDITS 1/2020 

DECRET DE CONTRACTACIO  

 DECRET ORDRE DEL DIA 

DECRET D'ALCALDIA DEIXANT SENSE EFECTES EL DECRET DE TORNS DE TELETREBALL 

DECRET DE CONTRACTACIO VIGILANT MUNICIPAL 

DECRET CANVI TITULAR NINXOL  
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
11.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde fa referència als següent temes: 
 

- Execució d’obres públiques: inici dels treballs de l’itinerari per a vianants i 
ciclistes a la BV 5202, reforma de la Rambleta i itinerari per a vianants de la 
carretera BV 5201 a la Font d’en Titus i properament urbanització del carrer de 
la Creu del Tall. Demana disculpes als veïns per les molèsties que es poden 
produir durant les obres. El regidor de via pública també explica que han 
coincidit amb unes obres de reparació d’un flonjall a la Rambla del Castell en el 
qual s’ha construït un mur sobre un fonament de formigó pendent de l’asfalt 
que es farà conjuntament amb el de l’itinerari de la carretera de Vilalleons. 

- Projecte de l’avinguda de Jaume Balmes en fase d’informació pública, del qual 
la regidora d’urbanisme i obra pública, Montse Piqué, explica que no es tracta 
d’un projecte d’urbanització, sinó que té per objecte pacificar el trànsit per fer-hi 



 
 
 

 
 

compatible la circulació de vehicles motoritzats amb bicicletes i patinets 
mitjançant l’eliminació de les rotondes i la instal·lació de coixins berlinesos per 
convertir l’avinguda Jaume Balmes en “zona 30”. Explica que la licitació que 
aprovarà la Junta de Govern Local estarà condicionada a l’aprovació definitiva 
del projecte. 

- Activitat a l’edifici de l’antic escorxador al parc de les Set Fonts: L’alcalde 
exposa la demanda d’espais per part de les entitats i la rehabilitació d’aquest 
edifici ha de permetre l’ús per part d’aquestes entitats. Concretament, la 
regidora Cristina Suñén explica que s’hi durà a terme el servei de reforç 
escolar, les classes de pintura i dibuix i els caps de setmana serà la seu de 
l’Esplai Serrallonga. 

- Segell infoparticipa: l’alcalde celebra el reconeixement obtingut per el 
compliment del 100% en indicadors de transparència al web de l’Ajuntament i 
felicita als regidors i regidores i al personal de l’Ajuntament. Creu que no es 
tracta d’una finalitat en si mateixa sinó que és el camí a seguir. 

 
A proposta de l’alcalde, d’acord amb el que estableix l’article 83 del Reglament 

d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es demana 

introduir per urgència un punt de l’ordre del dia inicialment no previst en aquesta 

sessió ordinària, justificant la urgència en la gravetat de la inhabilitació del President 

del Govern de Catalunya per part del Tribunal Suprem.   

Per unanimitat dels onze regidors assistents al Ple i per tant amb el quòrum exigit a 

l’article 47.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, s’aprova la urgència 

de la moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de 

la Generalitat de Catalunya. 

Tot seguit, la regidora Montse Piqué, fa una lectura de la moció: 

 
MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ 
DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta rebutja de forma rotunda i contundent la decisió 
del Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. 
Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els 
nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa 
per damunt de la democràcia.  
 
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i 
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la 
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.  
   
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que: 
  

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un 
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els 
principis bàsics d’aquest ordre social.  
 

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes 
les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, 



 
 
 

 
 

econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests 
Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les 
maneres. 
 

3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la 
nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per 
part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que 
ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i 
que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, 
els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política contra 
els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en 
persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest 
model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar, de 
forma legítima, la República Catalana.  
 

4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni 
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que 
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política.  
En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders. 
 

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. 
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap 
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment 
grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses 
institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, 
expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos 
judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la 
llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret 
d’autodeterminació.  
 

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres 
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i 
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la 
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la. 
 

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem 
treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un 
projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha 
expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre 
de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats 
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada 
i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme català. Una 
opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la 
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les 
institucions. 
 

8. Notificar el present acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Govern d’Espanya, al Parlament 
Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya; als efectes 
oportuns. 



 
 
 

 
 

 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
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. 


