
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2021000001  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 18 de gener de 2021 
Horari: De les 20:30 hores a les 20:45 hores 
Lloc: Sessió telemàtica 

 
 

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 
Josep Torras Erra, Regidor 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
Sílvia Costa Campà, Regidora, que s’ha excusat. 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2019 
3.- APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO 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 
4.- INCREMENT RETRIBUTIU EN APLICACIÓ DE LA LLEI 11/2020, DE 30 DE 
DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'EXERCICI 2021 
5.- NOMENAMENT DE LA PERSONA ENCARREGADA DEL REGISTRE CIVIL DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA 
6.- SORTEIG DE MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA 14 DE FEBRER DE 2021 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 



 
 
 

 
 

1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde declara iniciada la sessió i dona la benvinguda a tots els assistents a la 
sessió telemàtica a causa de les restriccions d’aforaments per a fer reunions, 
primerament sotmet a votació l’acta de la darrera sessió plenària de data 21 de 
desembre de 2020. 
 
Resultat: aprovada per unanimitat sense cap esmena. 
 
2.0.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2019 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde dona la paraula al regidor d’hisenda, Joan 
Ramon Santiesteve, que primer explica l’ampliació dels terminis per a la presentació 
del Compte general respecte els exercicis anteriors a conseqüència de la suspensió de 
terminis durant l’estat d’alarma. Tot seguit fa referència a la tramitació de l’expedient 
que ha estat objecte d’informe favorable per part de la Comissió especial de comptes 
publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província sense que en termini d’informació 
pública s’hagi presentat cap reclamació. I a partir d’aquí exposa els principals 
documents que integren el compte general, el balanç amb l’actiu i el passiu del que es 
dedueix que la tresoreria dona abast a l’exigible a curt termini; també el resultat 
econòmic-patrimonial que presenta una situació de desestalvi perquè s’han augmentat 
les despeses respecte l’exercici 2018. I finalment fa la proposta d’acord amb els 
següents termes: 
 
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. 
 
Considerant que els terminis de tramitació per a l’aprovació del compte general de 
l’exercici 2019 varen quedar afectats per la declaració, el 14 de març, de l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària per a la Covid-19 i per les 
mesures urgents complementàries adoptades en l’àmbit social i econòmic 
desplegades en els Reials Decrets Llei 8/2020 i 11/2020. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió especial de comptes emès en data 3 de 
desembre de 2020 en relació al compte general de l’exercici 2019. 
 
Atès que el compte general informat favorablement ha estat sotmès a informació 
pública mitjançant anunci al BOPB de data 9 de desembre de 2020, i al 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 2019 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 2019, a la Sindicatura de Comptes, en els formats establerts en 
l’acord de Ple de la Sindicatura de data 13 de març de 2020, i en el termini màxim del 
22 de gener de 2021.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO 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 
 
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en sessió de data 18 
d’agost de 2020 en relació a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) número 7 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-5202”, aprovació inicial 
condicionada a l’informe sobre inexistència d’efectes significatius sobre el medi 
ambient per part de l’Oficina tècnica d’avaluació ambiental. 
 
Emès l’informe sobre la inexistència d’efectes significatius sobre el medi ambient, per 
resolució de la Directora del Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament de Territori i Sostenibilitat en data 7 d’octubre de 2020. 
 
Vistos els anuncis de l’aprovació inicial publicats al BOPB de 19 d’octubre de 2020, al 
diari ARA de 19 d’octubre de 2020, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, sense que s’hagin presentat al·legacions un cop esgotat el termini 
d’exposició publica. 
 
D’acord amb l’article 85.5 TRLUC es van demanar informes sectorials i , transcorregut 
el termini legalment preceptiu, s’ha emès un informe de data 29 de desembre de 2020 
per part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i aquest conclou que la 
modificació no afecta a cap jaciment arqueològic ni tampoc considera necessària 
l’elaboració d’un estudi de riscos geològics complementari. 
 
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació número 7 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-5202”. 
 
Segon.- Trametre el present acord i l’expedient administratiu complet a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central  per a la seva aprovació definitiva.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde dona la paraula a la regidor d’urbanisme, Montse Piqué, perquè expliqui 
l’objecte de la modificació del POUM. La regidora exposa que es tracta de reconèixer 
l’aprofitament urbanístic que el pla parcial del Puig va atorgar a la parcel·la afectada 
per aquesta modificació que a conseqüència d’un error en la transcripció del pla parcial 
en el POUM ha sofert una pèrdua de superfície. Explica que s’han demanat els 
informes preceptius i que l’expedient s’ha sotmès a informació pública sense que 
s’hagi presentat ca al·legació. Amb la tramesa de l’aprovació provisional a la Comissió 
d’Urbanisme de la Catalunya Central es pretén la seva aprovació definitiva i posterior 
publicació per a la seva executivitat. 
 
L’alcalde afegeix que aquesta parcel·la està afectada pel projecte de l’itinerari per a 
vianants i ciclistes a la carretera BV-5202.  
 
 
 
 
4.0.- INCREMENT RETRIBUTIU EN APLICACIÓ DE LA LLEI 11/2020, DE 30 DE 
DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'EXERCICI 
2021 
 

 
Vist l’article 18 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven els 
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2021, relatiu a les retribucions en 
l’àmbit del sector públic i que resulta d’aplicació a les corporacions locals, que 
determina que s’aplicarà un increment global no superior al 0,9 per cent respecte a les 
retribucions vigents a 31 de desembre de 2020.  
 
Tenint en compte que la Llei de pressupostos és d’obligat compliment per a les 
administracions públiques i en conseqüència l’increment salarial del 0,9% s’aplicarà a 
les retribucions bàsiques, inclosos triennis, i al complement de destí del personal 
funcionari i que la Llei preveu la possibilitat d’incrementar fins el 0,9 % la resta de 
complements del personal funcionari i les retribucions del personal laboral. 
 
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 del 
Pressupost de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, que existeix crèdit suficient per 
fer front a la despesa produïda per aquest increment retributiu.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents acords:  
 



 
 
 

 
 

Primer: Aprovar un increment addicional del 0,9% de les retribucions dels funcionaris i 
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb efectes 1 de gener de 
2021.  
 
Segon: Acordar que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb 
l’increment de les retribucions, aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
corresponents del pressupost de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Tercer: Notificar aquests acords als representants sindicals del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde explica que es tracta d’un augment ja previst en el pressupost d’aquest 
exercici 2021. 
 
5.0.- NOMENAMENT DE LA PERSONA ENCARREGADA DEL REGISTRE CIVIL DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
 
Vist el que disposa l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de 
persones idònies de les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya, que regula el 
procediment de nomenament de persona idònia que es faci càrrec del registre civil del 
jutjat de pau respectiu, en el cas d’agrupacions de secretaries de jutjats de pau. 
 
Vist que l’article 6è de l’esmentada Ordre disposa que quan la secretaria del jutjat de 
pau formi part d’una agrupació de secretaries de jutjats de pau en funcionament, cada 
Ajuntament ha de nomenar una persona idònia perquè es faci càrrec de forma 
exclusiva de l’àmbit del registre civil del jutjat de pau corresponent. 
 
Atès que el Jutjat de pau de Sant Julià de Vilatorta forma part de l’agrupació de 
secretaries de Jutjat de pau núm.35 amb seu al municipi de Calldetenes, per Resolució 
de 25 de gener de 1999, publicada al DOGC 2815 de 28 de gener de 1999. 
 
Considerant que les funcions de secretaria-intervenció requereixen més dedicació 
respecte l’any 2000 en el que la persona que ocupa aquesta plaça va assumir la 
responsabilitat de la secretaria del Registre Civil. 
 
Tenint en compte que la funcionària de carrera d’aquest Ajuntament, Roser Soler 
Colomer, de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar 
administrativa, compleix les condicions de capacitat i no incorre en cap causa 
d’incompatibilitat, per assumir la responsabilitat de la secretaria del Registre Civil de 
Sant Julià de Vilatorta, condicions verificades per aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer: Nomenar la funcionària de carrera d’aquest Ajuntament, Roser Soler Colomer, 
amb DNI núm. 33.938.498 C, perquè es faci càrrec de forma exclusiva de l’àmbit del 
registre civil del jutjat de pau de Sant Julià de Vilatorta, amb efectes 1 de gener de 



 
 
 

 
 

2021, sens perjudici de la resolució d’aprovació que ha d’efectuar la Consellera de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon: Trametre al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya aquest 
acord, acompanyant la documentació que determina l’article 4 de l’Ordre JUS/92/2018 
de 27 de juny. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a la Jutgessa de Pau titular i a la Jutgessa de Pau 
substituta aquest acord, als efectes oportuns. 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde explica que la Roser Soler és funcionària de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta amb una llarga trajectòria i considera que el coneixement a fons que té de les 
tasques administratives li han de permetre assumir la plena responsabilitat del 
Registre civil. 
 
6.0.- SORTEIG DE MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 14 DE FEBRER DE 2021 
 
Aquest punt de l’ordre del dia queda suspès perquè el Decret 1/2021,d e 15 de gener, 
pel qual s’ha deixat sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 14 de febrer de 2021, ha desactivat el calendari electoral que imposa el 
sorteig de membres de les meses en unes dates que coincidien amb aquesta sessió. 
L’alcalde informa que l’Ajuntament ha canviat la ubicació del col·legi electoral que 
estarà al pavelló esportiu per tal de complir amb les mesures de seguretat derivades 
de la crisi sanitària. 
 
7.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt l’alcalde dona la paraula al regidor de via pública perquè informi al Ple 
de la Corporació sobre el finançament de les obres que amb caràcter d’urgència a 
conseqüència dels temporals de pluja ocorreguts l’any passat. 
 
El regidor Jaume Vilella explica que la Diputació de Barcelona a través del Programa 
complementari d’ajuts per emergències finançarà el 100% del cost de les actuacions 
que es varen haver de fer en el passeig del Torrent i el 74% del cost de les obres de 
reobertura de la Rambla del Castell. 
 
L’alcalde agraeix el treball que tant a nivell tècnic com polític s’ha fet per aconseguir 
aquest finançament. 
 
 
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió, agraint 
l’assistència, sessió de la qual com a secretària en transcric la present acta. 
 
Signat electrònicament. 


