
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2020000006  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 18 d´agost de 2020 
Horari: De les 19:00 hores a les 19:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Lluís Solanas Roca, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Sílvia Costa Campà, Regidora 
Josep Torras Erra, Regidor 

 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 
 

ABSENTS 
  
 Marc Vilarrasa Codinach, Regidor, ha excusat la seva absència 
 Gemma Rica Botia, Regidora, ha excusat la seva absència 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE CÀRREC DE REGIDOR 
3.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES D'URBANITZACIO DEL CARRER DE LA 
CREU DEL TALL DE SANT JULIA DE VILATORTA 
4.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE LA 
RAMBLETA I ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5201 A LA FONT D'EN 
TITUS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
5.- APROVACIO DE LA MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA FISCAL 25 QUE REGULA EL 
PREU PÚBLIC DE LA LLAR D'INFANTS 
6.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 7 DEL POUM DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA PER CORRECCIÓ DEL LÍMIT EN SNU PER ERROR DE 
TRANSCRIPCIÓ EN EL MOMENT DE REDACCIÓ DEL POUM DE LA FINCA SITUADA A 
LA CTRA DE VILALLEONS AMB FAÇANA A LA BV-5201 
7.- APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM - 
INCORPORACIO DE DUES EDIFICACIONS AL CATALEG DE MASIES BOSC DEL 
QUER 



 
 
 

 
 

8.- APROVACIÓ DEFINITIVA PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACIONS, 
ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN 
TERRENYS FORESTALS AFECTATS PER L'ARTICLE 2 DE LA LLEI 5/2003 DE 
MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 
9.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIU A LA 
REFORMULACIÓ  DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DEL 
PUOSC 2020-2024 ATESA LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL 
10.- APROVACIO DEL CONVENI REEMPRESA ENTRE L'AJUNTAMENT DE VIC I 
L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
11.- MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
plenària de data 29 de juny de 2020.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat dels membres assistents, sense cap esmena. 
 
 
2.0.- PRESA DE POSSESSIÓ DE CÀRREC DE REGIDOR 
 
Vista la credencial de regidor d’aquest Ajuntament emesa per la Junta Electoral 
Central a favor del senyor Josep Torras Erra, a conseqüència de la renúncia del càrrec 
del regidor senyor Lluís Vilalta Vivet i renúncia anticipada de la senyora Núria May 
Masnou.  
 
Havent estat presentades per part de Josep Torras Erra les declaracions sobre béns i 
drets patrimonials i sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, segons models aprovats pel 
Ple de la Corporació en data 21 de març de 2016, no trobant-se afectat per cap causa 
d’incompatibilitat, es procedeix per part de l’alcalde a la formulació de la promesa o 
jurament prevista a l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril:  
 

- Jureu o prometeu per la vostra consciencia i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?  
 
- Respon el senyor Josep Torras Erra: Per imperatiu legal, sí, ho prometo.  

 
Una vegada adquirida la condició del càrrec de regidor, l’alcalde li exposa les 
retribucions establertes per assistències segons acord de Ple de data 1 de juliol de 
2019, i a més es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Nomenar el regidor Josep Torras Erra. 
 



 
 
 

 
 

Segon.- Trametre a la Junta Electoral Central certificat de la presa de possessió del 
càrrec de la regidora. 
 
L’Alcalde dona la benvinguda al nou regidor, li fa entrega de la insígnia del municipi i li 
dona les gràcies per ser-hi. Explica que exercirà les funcions de regidor sense 
delegació concreta, amb funcions representatives com ja fa la regidora Silvia Costa. 
No tenir delegació concreta no vol dir no exercir les funcions pròpies del càrrec de 
regidor, afegint el regidor Josep Torras que donarà suport a la resta de regidors que 
tenen delegació.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
 
3.0.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES D'URBANITZACIO DEL CARRER 
DE LA CREU DEL TALL DE SANT JULIA DE VILATORTA 
 
Vist l’acord de Ple de data 15 de juny de 2020 pel qual es va obrir el procediment de 
licitació del contracte d’obres de “Urbanització del carrer de la Creu del Tall” de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
Transcorregut el termini per a presentar ofertes, van entrar al registre general de 
l’Ajuntament, per part de les empreses: 

 
Núm. Licitador Puntuació 

1 SALVADOR SERRA, S.A. 15,00 punts 

2 CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL 15,00 punts 

3 ASVIAL OBRES I SERVEIS S.L 15,00 punts 

4 CONSTRUCCIONS ICART S.A. 11,25 punts 

5 AMBLAS 2006 SL 7,50 punts 

 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de la sessió pública de data 27 de juliol de 
2020 d’obertura de propostes presentades en el sobre 3  en la licitació del contracte 
d’obres “Urbanització del carrer de la Creu del Tall” de Sant Julià de Vilatorta, en la 
qual consta que la Mesa de contractació demana informe tècnic relatiu a la valoració 
de la temeritat de les ofertes presentades.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyer d’obra pública Fèlix Belmar López, el qual posa de 
manifest que la proposició econòmica presentada per l’empresa Construo 
Construccions Generals S.L. ha resultat ser anormalment baixes d’acord amb el que 
estableix la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives particulars que regulen 
aquesta licitació. 
  
Efectuat el requeriment corresponent, l’empresa Construo Construccions Generals 
S.L. ha presentat la justificació dins del termini concedit. 
 
En l’informe tècnic relatiu a la valoració conclou que la justificació aportada no es 
considera acceptable, i per tant l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS 
GENERALS S.L. queda exclosa del procediment de contractació  
 
 



 
 
 

 
 

En conseqüència el següent quadre resumeix la puntuació obtinguda per cadascuna 
de les empreses licitadores admeses i classificades, de manera ordenada decreixent: 
 

Licitador 

Puntuaci
ó oferta 
econòmi

ca 

Punt. 
Millora 1 

Punt. 
Millora 2 

Punt. 
Millora 3 

Punt. 
Millora 4 

Punt. 
garantia 

Puntuaci
ó criteris 
judici de 

valor 

TOTAL 
PUNTUA

CIÓ 

SALVADOR 
SERRA, S.A. 

35,00 15,00 10,00 5,00 10,00 10,00 15,00 100,00 

ASVIAL OBRES I 
SERVEIS S.L 

34,95 15,00 10,00 5,00 10,00 10,00 15,00 99,95 

CONSTRUCCION
S ICART S.A. 

18,17 15,00 10,00 5,00 10,00 10,00 11,25 79,42 

AMBLAS 2006 SL 0,00 15,00 10,00 5,00 0,00 0,00 7,50 37,50 

 
En conseqüència i tenint en compte els articles 157 i següents de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, es va concloure proposar al Ple de l’Ajuntament l’adjudicació del 
contracte d’obres “Urbanització del carrer de la Creu del Tall” de Sant Julià de Vilatorta 
a favor de l’empresa SALVADOR SERRA S.A. sempre i quan l’empresa aporti la 
documentació prevista en la clàusula 1.19) del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars.. 
  
Havent estat atès el requeriment de documentació i garantia definitiva per part de 
l’empresa Salvador Serra S.A. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obres de Urbanització del 
carrer de la Creu del Tall de Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Salvador Serra S.A., 
SLU. pel preu de 121.900,00€ més el 21% d’IVA (25.599,00 €). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1532.01.641.00 del pressupost de despeses de l’exercici 2020.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a Salvador Serra S.A. i emplaçar-la 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 corresponent pla de seguretat i salut en el treball, 
en el qual s’analitzi, desenvolupi i contempli les previsions contingudes en l’estudi de 
seguretat aprovat per l’Ajuntament, plans que seran presentats el mateix dia de 
formalització del contracte. 
 
Quart.- Notificar l’adjudicació a la resta de licitadors que varen presentar proposta en la 
licitació del contracte d’obres. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament la formalització del 
contracte i el corresponent contracte en el termini màxim de 15 dies una vegada 
perfeccionat el contracte.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 



 
 
 

 
 

4.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE 
LA RAMBLETA I ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5201 A LA 
FONT D'EN TITUS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
L’adjudicació del contracte d’obres de reforma del carrer de la Rambleta i Itinerari de 
vianants a la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus de Sant Julià de Vilatorta queda 
sobre la taula ja que l’empresa proposada com a adjudicatària ha presentat fora de 
termini i de forma incompleta la documentació requerida per a l’adjudicació. 
 
L’Alcalde exposa que és un contratemps en els terminis previstos, però que cal seguir 
el procediment de contractació legalment establert i, per tant, la Mesa de contractació 
haurà de fer una nova proposta a favor del següent licitador segons l’ordre resultant de 
la valoració de les propostes presentades, i caldrà convocar una nova sessió plenària 
per a l’adjudicació de les obres, una vegada transcorregut el termini perquè  l’empresa 
proposada com a adjudicatària presenti la documentació corresponent en temps i 
forma. 
 
Resultat: Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula. 
 
 
5.0.- APROVACIO DE LA MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA FISCAL 25 QUE 
REGULA EL PREU PÚBLIC DE LA LLAR D'INFANTS 
 
Vista la necessitat d’ajustar l’ordenança que regula el preu públic de la llar d’infants als 
serveis efectivament prestats. 
 
Tenint en compte l’estudi de costos del servei que presenta un dèficit important. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la llar 
d’infants municipal, en el sentit següent: 
 

“La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

CONCEPTE EUROS 

Jornada completa: matí + tarda + berenar 
(de les 8 del matí a 6 de la tarda) 

160€ / mes 
 

Dinar (tot el mes) 99,50€ / mes 

Dinar dies esporàdics 9€/ dia 

Berenars (només pels que no es quedin a 
dinar) 

20 €/mes 

Berenars esporàdics (només pels que no 
es queden a dinar) 

2€/dia 

Servei d’acollida (de 2/4 de 8 a 8 del matí 
o de 6 a 2/4 de 7 de la tarda) (mínim 6 
infants) 

15,50€/mes 

Quota inicial i assegurança 85€/curs (finals de juliol) 

Quota inicial a partir del primer de març, 
descompte del 50% 

49€ 



 
 
 

 
 

Material 35€/ curs (en dues quotes, novembre i 
març) 

 

 El preu públic es pagarà entre el 8 i 10 de cada mes (sempre a mes 
vençut). 

 S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació 
(no en es dietes) en el cas d’haver-hi més d’un germà matriculat en el 
centre. 

 S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació 
(no en les dietes) en les famílies nombroses i famílies monoparentals. 

 Aquests dos conceptes subvencionables no són acumulables. 

 En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes 
anteriors, es prestaran gratuïtament, previ informe dels serveis socials. 

 Les sortides que es puguin realitzar al llarg del curs es pagaran a part. 

 El preu públic es pagarà en la primera quinzena de cada mes. 

 L’horari del matí és de 8 a 12 del migdia. L’horari de la tarda és de les 3 a 
les 6 de la tarda. Horari que s’amplia si es fa ús del servei d’acollida mitja 
hora al matí i mitja hora a la tarda (amb un mínim de 6 infants). 

 Amb caràcter previ a l’inici del servei i després de formalitzar la matrícula, 
s’haurà de satisfer l’import corresponent al pagament de la quota inicial que 
no serà retornat en el supòsit de renúncia a la incorporació al curs. Aquesta 
matrícula es cobrarà directament pel número de compte que haureu donat 
en la matrícula.” 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord.  
 
La regidora Cristina Suñén explica que la modificació obeeix a uns ajustaments 
mínims com per exemple incloure en la taxa els berenars per als infants que no es 
queden a dinar, que fins ara no s’aplicaven. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 
6.0.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 7 DEL POUM DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA PER CORRECCIÓ DEL LÍMIT EN SNU PER ERROR DE 
TRANSCRIPCIÓ EN EL MOMENT DE REDACCIÓ DEL POUM DE LA FINCA 
SITUADA A LA CTRA DE VILALLEONS AMB FAÇANA A LA BV-5201 
 
En el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Julià de Vilatorta aprovat 
el 23 de novembre de 2010 i publicat el 14 de febrer de 2011 consta un error gràfic de 
transcripció en el límit entre el Sòl Urbà i el Sòl No Urbanitzable (SNU) del Pla Parcial 
el Puig en el moment de redacció del POUM el qual afecta una superfície de 547,60m2 
que passa de sòl urbà a sòl no urbanitzable. 
 



 
 
 

 
 

L’objectiu és corregir l’error gràfic en el POUM en la transcripció del límit de la parcel·la 
de la carretera de Vilalleons s/n del Pla Parcial del Puig(parcel·la 30) per retornar al 
seu estat original, considerant que aquesta parcel·la va formar part del projecte 
d’equidistribució de càrregues i beneficis del corresponent projecte de compensació 
del pla parcial del Puig. 
 
L’error consisteix en què el límit posterior de la present parcel·la i de l’espai verd annex 
no es va transcriure correctament coincidint amb l’àmbit del Pla Parcial; sinó restant-
los superfície. I per tant, restant part de la superfície de la parcel·la classificant-la com 
a Sòl No Urbanitzable. 
 
Demanada en data 14 de juliol de 2020 a l’Oficina territorial d’acció i avaluació 
ambiental de Barcelona, la inexistència d’efectes significatius sobre el medi ambient de 
la Modificació puntual del POUM per la correcció del límit en SNU per error de 
transcripció en el moment de redacció del POUM de la finca situada a la carretera de 
Vilalleons amb façana a la BV-5201, en el sentit de determinar que l’expedient no s’ha 
de sotmetre a avaluació ambiental estratègica. 
 
Atès el contingut del conveni per a l’expropiació parcial de la finca objecte d’aquesta 
modificació puntual, que supedita les condicions de l’expropiació a l’aprovació de 
l’expedient urbanístic per al reconeixement de la superfície de la parcel·la resultant del 
projecte de compensació del pla parcial del Puig. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal relativa a la correcció del límit en SNU per error de transcripció en el 
moment de redacció del POUM de la finca situada a la carretera de Vilalleons amb 
façana a la BV-5201. 
 
Segon.- Suspendre 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 afectat per la modificació puntual, 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.- 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”, i al web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Sol·licitar els informes sectorials corresponents. 
 
Cinquè.- Condicionar l’efectivitat dels acords a l’informe l’Oficina territorial d’acció i 
avaluació ambiental de Barcelona, de la inexistència d’efectes significatius sobre el 
medi ambient d’aquesta Modificació puntual del POUM.  
 
 



 
 
 

 
 

La regidora d’urbanisme exposa que es tracta d’un tema relacionat amb l’obra de 
l’itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-5202, projecte en el qual hi ha 
prevista una expropiació parcial d’una finca que no va ser objecte d’una correcta 
transcripció en el POUM, i que motiva la tramitació de la seva modificació, 
condicionada a l’informe de l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 
7.0.- APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM - 
INCORPORACIO DE DUES EDIFICACIONS AL CATALEG DE MASIES BOSC DEL 
QUER 
 
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en sessió de data 13 de 
maig de 2019 en relació a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) “Incorporació de dues finques en el catàleg 
de masies i cases rurals”. 
 
Vistes les publicacions de l’anunci de l’aprovació inicial al BOPB en data 22 de maig 
de 2019, al diari ARA de 17 de maig de 2019, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al 
web municipal. 
 
Vista la tramesa a l’Oficina Territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
sol·licitud d’informes sectorials per raó de la competència sobre la Modificació puntual 
del POUM.  
 
Vist l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i la resolució 
corresponent de declaració sobre la presència d’efectes significatius en el medi 
ambient de la modificació puntual conclou que la modificació no té efectes significatius 
sobre el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 
estratègica. 
 
Vist l’informe dels serveis territorials de la Catalunya Central conforme des de l’àmbit 
de protecció civil no s’efectuaran consideracions a la modificació puntual del POUM. 
 
Atès que en el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions a la 
modificació puntual del POUM “Incorporació de dues finques en el catàleg de masies i 
cases rurals”.  
 
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “Incorporació de 
dues finques en el catàleg de masies i cases rurals”. 
 
Segon.- Trametre el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i 
l’expedient corresponent per a la seva aprovació definitiva. 
 
Respecte aquesta modificació puntual, l’alcalde explica que es tracta d’incloure en el 
catàleg de masies i cases rurals el conjunt edificat del Bosc del Quer que no consta en 



 
 
 

 
 

l’actual POUM i que està clar que reuneix les condicions per incloure-s’hi perquè són 
construccions molt antigues, que l’actual POUM va obviar. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 
 
8.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES 
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES 
INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS AFECTATS PER 
L'ARTICLE 2 DE LA LLEI 5/2003 DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS 
FORESTALS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ha creat noves 
obligacions per als ajuntaments. 
 
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la 
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, 
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i 
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La 
modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions 
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància 
d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica 
els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei. 
 
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de 
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes 
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció. 
 
Vist el “Plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per 
la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic” realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita: 
 
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les 
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. 
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop 
aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient.” 
 
En data 23 de desembre de 2019 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el 
plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la llei 2/2014, 



 
 
 

 
 

del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; acord 
que es va publicar al BOPB de 3 de febrer de 2020 per un termini d’exposició pública de 30 
dies. 
 
Atès que en el termini d’exposició pública, mitjançant anuncis al BOPB de data 3 de 
febrer de 2020 i al tauler d’anuncis municipal, no es van presentar al·legacions al 
plànol aprovat inicialment. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de ViIatorta va sol·licitar informe al Servei de 
Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació segons el que estableix la llei 
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals, modificada per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic, amb el mateix contingut que el que fou 
aprovat inicialment. 
  
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.  
 
El regidor de Medi Ambient, Lluís Solanas explica que durant el termini d’informació 
pública no s’ha presentat cap reclamació i per tant el contingut del plànol de delimitació 
és idèntic al que es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 
 
9.0.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIU A 
LA REFORMULACIÓ  DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA 
DEL PUOSC 2020-2024 ATESA LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL 
 
Vista la resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya per al període 2020-2024 publicada a l’eTauler de la Generalitat 
de Catalunya i la necessitat de reformular l’actuació subvencionada al resultar 
insuficient l’import atorgat per a la viabilitat del projecte i atès que l’acord de Junta de 
Govern Local de 13 de juliol de 2020 va plantejar la reformulació amb el següent 
contingut: 
 
“Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va sol·licitar subvenció en el marc del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, tant per a la línia 
d’inversions com municipis petits, per a dur a terme el projecte Millora i adequació de 
les instal·lacions des del Parc de les Set Fonts fins al carrer Ramon Llull, 1a fase amb 
un pressupost total de 521.998,31 €. 
 



 
 
 

 
 

Vistes el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual es van aprovar les bases 
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis d Catalunya per al període 2020-
2024. 
 
Vista la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 publicada a l’eTauler de la 
Generalitat de Catalunya, la qual concedeix a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
un ajut de per un import de 63.595,47€ per a la línia d’inversió per al projecte Millora i 
adequació de les instal·lacions des del Parc de les Set Fonts fins al carrer Ramon Llull, 
1a fase. 
 
Atès que les bases reguladores del programa estableixen en el seu apartat 9.6 que en 
el cas de minoració de l'import de la subvenció sol·licitat com a conseqüència d'una 
proposta de concessió de subvenció d'import inferior, l'ens local podrà reformular les 
actuacions objecte de subvenció, tot adaptant la memòria i el pressupost de despeses 
a l'import de subvenció previst en la proposta provisional de concessió, dins del termini 
de 10 dies hàbils a què es refereix la base 9.3. En tot cas, s'ha de garantir l'equilibri 
entre ingressos i despeses de l'actuació i aquesta ha de respectar l'objecte, les 
condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en 
relació amb l'operació. En cap cas pot comportar una modificació substancial de 
l'operació. 
 
Atès que el finançament atorgat provisionalment a la inversió projectada és 
manifestament insuficient per a executar-la amb el contingut plantejat, s’ha encarregat 
als autors del projecte un assessorament tècnic per determinar i prioritzar les fases en 
que es podria executar-lo mantenint que l’objecte sigui susceptible d’entrega al servei 
públic, i mantenint les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de 
valoració establerts en relació amb l’operació.  
 
Finalment, analitzades les propostes, s’ha considerat prioritari executar el projecte de 
millora i adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, línia elèctrica de baixa tensió i 
telecomunicacions en el tram comprès entre el passeig Mossèn Cinto Verdaguer i el 
carrer del Pare Manyanet, amb un pressupost total de 242.083,70 €. El projecte 
contempla exactament els mateixos serveis però, en un tram del projecte inicial. 
 
Vist el projecte de millora i adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, línia elèctrica 
de baixa tensió i telecomunicacions en el tram comprès entre el passeig Mossèn Cinto 
Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet, amb un pressupost total de 242.083,70 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Reformular les actuacions del projecte Millora i adequació de les instal·lacions 
des del Parc de les Set Fonts fins al carrer Ramon Llull per l’obra de “Millora i 
adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, línia elèctrica de baixa tensió i 
telecomunicacions en el tram comprès entre el passeig Mossèn Cinto Verdaguer i el 
carrer del Pare Manyanet” amb un pressupost d’execució per contracte de 242.083,70 
€. 
 
Segon.- Formalitzar i comunicar mitjançant EACAT a la Generalitat de Catalunya la 
reformulació de les actuacions objecte de subvenció en el marc del Pla únic d’obres i 



 
 
 

 
 

serveis de Catalunya per al període 2020-2024, tant per a la línia d’inversions com 
municipis petits. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat.” 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar en la seva totalitat l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de 
juliol de 2020 als efectes de presentar la reformulació de les actuacions del projecte 
Millora i adequació de les instal·lacions des del Parc de les Set Fonts fins al carrer 
Ramon Llull per l’obra de “Millora i adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, línia 
elèctrica de baixa tensió i telecomunicacions en el tram comprès entre el passeig 
Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet” amb un pressupost d’execució 
per contracte de 242.083,70 €.  
 
L’Alcalde exposa que la inversió presentada en el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya per al període 2020-2024 consisteix en un projecte de serveis molt 
important per la població, encara que no tracti d’una obra visible. Vist l’elevat cost de la 
inversió i que l’import concedit en la proposta provisional és totalment insuficient, ha 
estat necessari reformular la sol·licitud presentant un projecte que redueix l’àmbit des 
del pou del col·legi fins el Passeig Verdaguer. Caldrà esperar la resolució definitiva de 
la Direcció General d’Administració Local que aprovi la reformulació, però que ja ha 
estat objecte de converses amb la Directora, senyora Rosa Vestit. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 
10.0.- APROVACIO DEL CONVENI REEMPRESA ENTRE L'AJUNTAMENT DE VIC I 
L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Actualment la comarca d'Osona disposa de tres Punts locals de Reempresa, un a 
Centelles, un a Manlleu i un a Vic, segons els convenis que es van signar amb la 
Diputació de Barcelona la qual va establir per a cada Punt el seu àmbit territorial 
d'influència per poder donar servei de Reempresa a tots els municipis de la comarca 
d'Osona.  
 
L'Ajuntament de Vic, mitjançant conveni signat amb la Diputació de Barcelona, actua 
des de l'any 2016, com a Punt local Reempresa de la comarca d'Osona, en l'àmbit 
territorial del municipi de Vic i diversos municipis de la comarca, entre ells Sant Julià 
de Vilatorta. L'execució d'aquest conveni recau en Creacció, com a mitjà propi de 
l'Ajuntament de Vic. 
 
Reempresa és un mecanisme professional pel qual un o més emprenedors accedeixen 
a la propietat d'una empresa d'altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver 
de passar per la fase de crear-la. Hi ha empreses que malgrat estar en correcte 
funcionament, finalitzen la seva activitat per la manca de persones que agafin el relleu 
en la seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa per al 
territori. Des del Punt de Reempresa de Vic, en el període 2016-19 s'ha atès a 153 
persones reemprenedores, 64 empreses cedents i s'ha tancat 19 casos d'èxit, 



 
 
 

 
 

esdevenint cinquens en el rànquing de punts locals de reempresa de la província de 
Barcelona.  
 
Transcorregut el període 2016-2019, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic 
volen signar un conveni per als anys 2020-2023 per tal de portar a terme el Programa per 
a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) en 
l’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa i posa recursos econòmics per tal 
que l’Ajuntament de Vic treballi per aconseguir un entorn favorable per a la transmissió 
d’empreses entre persones empresàries i persones reemprenedores. En aquest sentit, 
cal la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta per instrumentalitzar la realització del servei de Reempresa a les persones 
emprenedores o empreses del municipi durant aquests 4 anys. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està interessat en poder 
oferir el servei de Reempresa a les persones emprenedores i empreses del seu territori i 
vista la proposta de conveni presentat per l’Ajuntament de Vic. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta per a la prestació de serveis de Reempresa. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Vic i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a l’Ajuntament de Vic als efectes oportuns.  
 
És important, diu l’alcalde, no perdre teixit empresarial en el municipi, i aquest conveni 
ha de ser un mitjà per assegurar la continuïtat d’aquestes empreses. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 
 
 
11.0.- MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS 
 
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat 

de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les 

entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem 

preparats. 

 

Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, 

l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les 

nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions 

d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els 

electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei 

en benefici de les nostres respectives comunitats locals. 



 
 
 

 
 

 

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats 

per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures 

urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la 

fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos 

econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties. 

 

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla 

de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a 

les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al 

cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat 

els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, 

l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. 

Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I 

menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem 

acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada. 

 

Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia 

crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures 

efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la 

greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous 

instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la 

conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de 

cara al futur. 

 

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments 

jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències 

pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que 

estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. 

Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en 

coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles 

que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la 

ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana. 

 

En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament 

jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la 

FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost,  per “contribuir des dels municipis a 

desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a 

la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 

d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les 

entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial 

Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho 

fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme 

català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per 



 
 
 

 
 

part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com 

a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze 

anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 

milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a 

l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat 

que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 

2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de 

romanents. 

 

Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari, 

es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’acord signat 

per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a 

desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a 

la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les 

reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint 

el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb 

una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.  

 

Segon.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a 

modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les 

administracions locals en la resposta a la present crisi. 

 

Tercer.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals 

puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-

los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats 

locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta 

possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i 

social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.  

 

Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari 

incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 

milions d’euros l’any 2020 i  la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de 

donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures 

necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials 

que ha generat la pandèmia. 

 

Cinquè.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament 

amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les 

administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves 

regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. 



 
 
 

 
 

L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació 

econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen. 

 

Sisè.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la 

Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol 

nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i 

econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries. 

 

Setè.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al 

Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de 

l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també 

als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana 

de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer 

el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del 

nostre país.  

 
L’Alcalde recorda la rigidesa pressupostària a què estant sotmesos els ajuntaments i 
exposa que el romanent de tresoreria caldria que es pogués utilitzar i més en la 
situació actual de crisis sanitària i la despesa que aquesta suposa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
  
 
 
12.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt l’Alcalde fa un agraïment als serveis tècnics i jurídics per l’esforç que 
ha suposat fer aquest Ple en el mes d’agost que ha permès tractar temes importants 
pel municipi. 
 
 
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. 
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