
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2020000009  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 2 de novembre de 2020 
Horari: De les 20:35 hores a les 21:05 hores 
Lloc: Sessió telemàtica  

 
 

ASSISTENTS 
 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Lluís Solanas Roca, Regidor 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor 
Gemma Rica Botia, Regidora 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Sílvia Costa Campà, Regidora 
Josep Torras Erra, Regidor 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
CAP  
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2020 
3.- SOL·LICITUD DE PRESTEC DE CAIXA DE CREDIT DE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA 
4.- SOL·LICITUD PRÉSTEC PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
5.- APROVACIO DE LES ORDENANCES FISCALS I CALENDARI FISCAL 2021 
6.- RATIFICACIO DE L'ACORD RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIO AMB EL 
SERVEI CATALA DE TRANSIT PER A L'ASSUMPCIO DE LA FACULTAT DE DENUNCIA 
I SANCIO PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIO EN VIES URBANES 
7.- RATIFICACIO DE DECRET DE DECLARACIO D'EMERGENCIA PER OBRES DE 
REOBERTURA DEL CARRER RAMBLA DEL CASTELL 
8.- PRECS I PREGUNTES 



 
 
 

 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde declara iniciada la sessió plenària que es fa de forma telemàtica i 
primerament  sotmet a votació l’acta de la darrera sessió del Ple de data 29 de 
setembre de 2020. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat sense cap esmena. 
 
2.0.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2020 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde cedeix la paraula al regidor d’hisenda, 
senyor Joan Ramon Santisteve, que exposa el contingut d’aquesta modificació del 
pressupost amb la qual s’incrementa el crèdit d’algunes partides i se’n creen de noves 
mitjançant crèdit d’altres aplicacions pressupostàries que no és necessari i un ingrés 
finalista no previst en el pressupost. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 3/2020 de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit, mitjançant ingressos finalistes i transferències de crèdit. 
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció.  
 
Atesa la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació de l’expedient, segons 
disposa les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 3/2020, en els 
següents termes: 
 

 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2020 

 DESPESA  crèdit inicia l   modificació   crèdit defini tiu 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

16,450,62400 ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC 30.828,80 €            3.325,74 €        34.154,54 €          

05,326,22609 ACTIVITATS CULTURALS, CAMP DE TREBALL, RAID AUSETANS.. 13.500,00 €            5.800,00 €        19.300,00 €          

06,432,46702 TRANSFERÈNCIA AL CONSORCI DE TURISME D'OSONA 1.010,00 €              80,00 €             1.090,00 €            

13,341,22713 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES, SOCORRISME 20.000,00 €            3.132,54 €        23.132,54 €          

10,163,21300 REP.MANTEN.I CONS.MAQUINARIA I UTILLATGE, brigada 10.000,00 €            6.000,00 €        16.000,00 €          

13,342,21200 REP.MANTEN.I CONS.MAQUINARIA I UTILLATGE, equip.esportius 20.000,00 €            6.000,00 €        26.000,00 €          

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

11,912,23300 INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES AL PLE, medi  ambient 5.000,02 €        

17,327,22706 DONES AMB EMPENTA 1.247,18 €        

TOTAL MODIFICACIÓ 30.585,48 €      

 FINANÇAMENT  

 TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  crèdit inicial  modificació crèdit defini tiu

11,912,10000 RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN, sostenibi l i tat i  medi  ambient 10.000,00 €            5.000,02 €        4.999,98 €            

16,920,22604 JURÍDICS I  CONTENCIOSOS 15.000,00 €            10.132,89 €      4.867,11 €            

05,326,13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX JOVENTUT 20.662,42 €            5.072,45 €        15.589,97 €          

14,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES I  CULTURALS 71.500,00 €            9.132,54 €        62.367,46 €          

MAJORS INGRESSOS FINALISTES

42090 SUBVENCIÓ MINISTERIO IGUALDAD -  €                       1.247,58 €        1.247,58 €-            

30.585,48 €       



 
 
 

 
 

 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un 
termini de 15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense 
que se n’hagin presentat, l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense 
necessitat de prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la 
modificació.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- SOL·LICITUD DE PRESTEC DE CAIXA DE CREDIT DE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA 
 
Tenint en compte que la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 
com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
 
Atès que la inversió “Reforma de la Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV 
5201 a la Font d’en Titus” té previst per al seu finançament un préstec de la Caixa de 
Crèdit de la Diputació de Barcelona per un import de 175.000 €. 
 
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la Diputació de 
Barcelona per tal de finançar la inversió “Reforma de la Rambleta i itinerari de vianants 
de la carretera BV 5201 a la Font d’en Titus”, la qual complia els requisits establerts, 
segons informe tècnic. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre de 
2020 pel qual es concedeix un ajut de Caixa de Crèdit a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta per un import de 175.000,00€ per finançar l’actuació local: “Reforma de la 
Rambleta i itinerari vianants” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. (exp. núm. 
2020/0015032). 
 
Vist el que disposen els articles 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei de Bases de Règim Local i 
l’article 52 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, sobre el 
procediment i la competència per a la contractació de les operacions de crèdit. 
 
Vist que els recursos ordinaris del pressupost vigent per a l’exercici 2020 són d’un 
import de 3.327.047,45 €, i que la quantitat a finançar en conjunt durant aquest exercici 
és de  355.907,12 €, la competència correspon al Ple de la Corporació amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del seu nombre legal.  
 
Vistos els articles 48 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, segons els quals totes les operacions financeres estan subjectes al principi de 
prudència financera establertes per Resolució de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera. 
 



 
 
 

 
 

Vist el text consolidat de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals, segons la qual el règim aplicable a les 
operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament dels nous projectes 
d’inversió previstos en el pressupost de 2020 és de comunicació per aquelles 
operacions de crèdit que compleixen les condicions d’estalvi net positiu i de deute viu 
no superior al 75%, circumstàncies que es compleixen d’acord amb l’informe emès per 
secretaria-intervenció. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- Acceptar el préstec atorgat per la Diputació de Barcelona per a la inversió 
“Reforma del carrer de la Rambleta i itinerari de vianants”, operació aprovada per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per un import de 175.000,00 €, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitat . 
 
Segon.- Formalitzar el conveni de concessió del crèdit amb la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Manifestar el compromís de consignar, en l’estat de despeses dels 
pressupostos municipals dels exercicis en què s’hagi de reintegrar el crèdit ,les 
partides corresponents que permetin pagar a al Diputació l’import de les anualitats 
fixades. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.  
 
Cinquè.- Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- SOL·LICITUD PRÉSTEC PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

 
Vist l’annex d’inversions per a l’exercici 2020 aprovat amb el pressupost general de 
l’Ajuntament en sessió plenària de data 23 de desembre de 2019, en el qual hi figuren 
les següents inversions amb previsió de finançament mitjançant concertacions de 
crèdit de fora del sector públic:  
 
 

 pressupost préstec 

MILLORA D'INFRAESTRUCTURES DES DEL PARC DE LES SET FONTS FINS CARRER DE RAMON LLULL 521.998,31  151.998,31  

SOBREEXIDOR FONT D'EN TITUS 35.000,00     35.000,00     

EXPROPIACIÓ ZONA VERDA CARRERS MIQUELS PALLÀS-AVINGUDA DE VIC 20.000,00     20.000,00     

SET FONTS ENLLUMENAT PÚBLIC 10.000,00     10.000,00     

CARRIL BICI AVINGUDA BALMES 102.580,00  52.580,00     

MURAL SALA DE PLENS 10.000,00     10.000,00     

SISTEMA CLIMATITZACIÓ ARXIU 12.000,00     12.000,00     

CANVI ENLLUMENAT, LEGALITZACIÓ I OBRA 120.000,00  80.000,00     

VEHICLE ELÈCTRIC 30.828,80     13.645,29     

TOTAL 862.407,11  385.223,60   



 
 
 

 
 

 
 
Tenint en compte l’evolució de les previsions establertes en el pressupost que fan 
modificar l’import total a finançar amb endeutament: 
 

 pressupost préstec nova previsió préstec

MILLORA D'INFRAESTRUCTURES DES DEL PARC DE LES SET FONTS FINS CARRER DE RAMON LLULL 521.998,31  151.998,31  242.083,70   58.488,23     

SOBREEXIDOR FONT D'EN TITUS 35.000,00     35.000,00     0,00

EXPROPIACIÓ ZONA VERDA CARRERS MIQUELS PALLÀS-AVINGUDA DE VIC 20.000,00     20.000,00     24.193,60     24.193,60     

SET FONTS ENLLUMENAT PÚBLIC 10.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00     

CARRIL BICI AVINGUDA BALMES 102.580,00  52.580,00     102.580,00   52.580,00     

MURAL SALA DE PLENS 10.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00     

SISTEMA CLIMATITZACIÓ ARXIU 12.000,00     12.000,00     12.000,00     12.000,00     

CANVI ENLLUMENAT, LEGALITZACIÓ I OBRA 120.000,00  80.000,00     0,00

VEHICLE ELÈCTRIC 30.828,80     13.645,29     34.268,95     13.645,29     

TOTAL 862.407,11  385.223,60  435.126,25   180.907,12   
 
Vist el que disposen els articles 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei de Bases de Règim Local i 
l’article 52 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, sobre el 
procediment i la competència per a la contractació de les operacions de crèdit.  
 
Vist que els recursos ordinaris del pressupost vigent per a l’exercici 2020 són d’un 
import de 3.327.047,45 €, i que la quantitat a finançar en conjunt durant aquest exercici 
és de  355.907,12 €, la competència correspon al Ple de la Corporació amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del seu nombre legal.  
 
Vistos els articles 48 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, segons els quals totes les operacions financeres estan subjectes al principi de 
prudència financera establertes per Resolució de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera.  
 
Vist el text consolidat de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals, segons la qual el règim aplicable a les 
operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament dels nous projectes 
d’inversió previstos en el pressupost de 2020  és de comunicació per aquelles 
operacions de crèdit que compleixen les condicions d’estalvi net positiu i de deute viu 
no superior al 75%, circumstàncies que es compleixen d’acord amb l’informe emès per 
secretaria-intervenció.  
 
Vistes les condicions publicades del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona que té concertat amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, programa 
subvencionat, i que a data d’avui són les següents:  
 
- Capital: 180.907,12 €.  
- Termini: 10 anys més 1 de carència  
- Interès: Euríbor a 3 mesos + 0,74 %  
- Subvenció: 7.498,93 €  
 



 
 
 

 
 

Vist el conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament i la 
minuta de préstec entre l’entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA i 
l’Ajuntament.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
  
Primer.- Concertar l’operació de crèdit per al finançament d’inversions previstes en el 
pressupost vigent, per un import de 180.907,12 € i per un termini de 10 anys, a l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, amb les condicions establertes en el 
Programa de Crèdit local de la Diputació de Barcelona.  
 
Segon.- Aprovar el conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Tercer.- Aprovar la minuta de préstec tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta.  
 
Quart.- Acceptar la subvenció que concedeixi la Junta de Govern Local de la Diputació 
de Barcelona.  
 
Cinquè.- Acceptar el préstec que aprovi l’entitat bancària en el condicions del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.  
 
Sisè.- Determinar que la primera disposició del préstec serà com a mínim l’import de la 
subvenció.  
 
Setè.- Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals.” 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
Respecte els dos punts anteriors el regidor d’hisenda explica que la ràtio 
d’endeutament de l’Ajuntament amb la concertació d’aquestes dues noves operacions 
de crèdit, es situa en el 46,81%. Considera que es tracta d’un augment de la ràtio 
moderat considerant que el màxim percentatge d’endeutament per les entitats locals 
és del 110%. 
 
L’alcalde insisteix que dels dos préstecs, el primer és sense interessos i que el segon 
té un tipus molt baix, a banda de ser una operació subvencionada per la Diputació de 
Barcelona. 
 
 
 
6.0.- APROVACIO DE LES ORDENANCES FISCALS I CALENDARI FISCAL 2021 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde exposa que el plantejament inicial era un 
increment moderat d’impostos amb l’objectiu d’assumir l’augment de costos que els 
serveis que presta l’Ajuntament han experimentat. Si bé aquesta era la intenció, la 
situació econòmica derivada de la pandèmia i la decisió de l’Estat per poder utilitzar el 



 
 
 

 
 

romanent de tresoreria cedint a la pressió de les entitats municipalistes, fa que la 
modificació de les ordenances fiscals que es presenta al Ple sigui de contenció absoluta 
perquè no hi ha cap tipus d’increment dels tipus impositius.  
 
A continuació el regidor d’hisenda explica que la proposta simplement obeeix a la 
transposició a les ordenances fiscals de Sant Julià de Vilatorta de les pautes de caràcter 
tècnic que l’Organisme de Gestió Tributària ha recomanat per a la gestió dels impostos 
que l’Ajuntament té delegada, i que l’única modificació introduïda amb efectes en la quota 
tributària és relativa a la bonificació per als vehicles antics que es preveu per als que 
tinguin una antiguitat superior als 35 anys suprimint l’exigència dels 40 anys previstos a 
les ordenances del 2020. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment i per altra banda, a la modificació de la bonificació del 100% prevista en 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per aquells vehicles antics que no tenen la 
consideració d’històrics rebaixant l’antiguitat del vehicle de quaranta a trenta anys, i a 
l’espera de la modificació normativa que ha de permetre la valoració de la 
contaminació per CO2 que generen aquests vehicles.  
 
Vista la proposta de calendari fiscal per a l’exercici 2021 el qual adapta als dies hàbils 
el mateix calendari de l’exercici 2020 abans de la seva modificació provocada per 
l’estat d’alarma per l’emergència sanitària. 
 



 
 
 

 
 

Es proposen al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:   

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. 

 Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals. 

 Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció 
domiciliària (teleassistència). 

 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Cinquè.- Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2021: 
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 05/03/2021 a 05/05/2021  
Taxa per a la gestió de residus: 01/04/2021 a 04/06/2021  
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat): 03/05/2021 a 05/07/2021  
Impost sobre béns immobles urbans (1a fracció domiciliat): 01/07/2021  
Impost sobre béns immobles urbans (2a fracció domiciliat): 02/11/2021  
Impost sobre béns immobles rústics : 01/09/2021 a 05/11/2021  
Impost sobre activitats econòmiques: 16/09/2021 a 16/11/2021  
Taxa serveis cementiri municipal: 01/09/2021 a 05/11/2021  
Taxa per entrada de vehicles-guals: 01/09/2021 a 05/11/2021 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 
 

 
 

 
 
 
7.0.- RATIFICACIO DE L'ACORD RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIO 
AMB EL SERVEI CATALA DE TRANSIT PER A L'ASSUMPCIO DE LA FACULTAT 
DE DENUNCIA I SANCIO PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIO EN 
VIES URBANES 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 29 de setembre de 2020 pel qual 
s’aprovava la formalització del conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes; amb el següent contingut: 
 

“D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases del règim 
local així com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei de Seguretat 
Viària, s’estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses 
en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes. 
 
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el 
director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència 
sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que 
corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta 
matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.  
 
Així mateix, en virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 
10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en 
relació amb la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de 
desembre, aquest cos policial pot assumir l'exercici de funcions de denúncia de 
les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes. 
Aquesta denúncia gaudeix, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter 
d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del 
trànsit. 
 
En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta van subscriure un conveni per a l’assumpció de la facultat de denúncia 
i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, conveni que 
resta vigent en l’actualitat. Atès que a data 2 d’octubre de 2020 venç l’esmentat 
conveni, l’Ajuntament té la voluntat de subscriure’n un de nou per tal de 
renovar-lo. 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
 



 
 
 

 
 

Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni entre el Servei 
Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.- Notificar l’acord al Servei Català de Trànsit als efectes oportuns.” 

 
Tenint en compte que la cessió de competències a altres ens és competència del Ple 
d’acord amb l’article 114.3 e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta disposa de cos de vigilants municipals 
i vist el conveni tipus del Servei Català de Trànsit C1 per municipis amb cos de 
vigilants i Mossos d’Esquadra. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 29 de setembre de 
2020 i aprovar el conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per infraccions a 
normes de circulació en vies urbanes en la modalitat C1 de municipi amb cos de 
vigilants i Mossos d’Esquadra. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni entre el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.- Notificar l’acord al Servei Català de Trànsit als efectes oportuns. 
 
L’alcalde explica que es tracta de cobrir al màxim el servei de vigilància del trànsit  
entre Mossos d’Esquadra i vigilants municipals. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- RATIFICACIO DE DECRET DE DECLARACIO D'EMERGENCIA PER OBRES 
DE REOBERTURA DEL CARRER RAMBLA DEL CASTELL 
 
L’alcalde cedeix la paraula al regidor de via pública, senyor Jaume Vilella, que explica 
que a conseqüència de les intenses pluges dels mesos de febrer i juny, a la Rambla 
del Castell es va produir un flonjall i es varen haver d’adjudicar els treballs 
d’emergència.  
 
Per tal de presentar una sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Barcelona en la 
línia d’emergències, es va dictar una resolució de l’alcaldia de data 30 de setembre de 
2020, amb el següent contingut, que ara es presenta a ratificació per part del Ple tal i 
com ho demana el règim regulador dels ajuts: 
 

“Fets  
 

1. Durant el passat mes de juny, en el terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta hi va haver un nivell de precipitacions de 234 l/m2, que és un nivell 
molt similar al de precipitacions sofert durant el temporal Glòria i que va produir 
afectacions considerables a diversos punts del municipi Afectacions que han 



 
 
 

 
 

requerit d’una resposta immediata per part de l’Ajuntament per detectar les 
incidències més importants i dur a terme les actuacions necessàries per 
garantir la seguretat i la disponibilitat dels serveis essencials al municipi.  

 
Un dels punts afectats fou la Rambla del Castell en el tram de l’antic pont de la 
carretera BV-5202 on es va produir un esfondrament del paviment que 
suposava un perill per la circulació i que va obligar al seu tall per estudiar l’estat 
del pont i dur a terme les actuacions necessàries per a la reobertura de la 
circulació amb les garanties de seguretat suficients.  
2. Atesa la necessitat urgent i inajornable de dur a terme diverses actuacions 
de restauració de les afectacions provocades pel temporal amb l’objectiu de 
restaurar el bon funcionament i disponibilitat dels serveis essencials així com la 
seguretat al municipi.  

 
3. Vista la memòria tècnica emesa pels serveis tècnics municipals a finals de 
juny d’aquest any, en què s’acredita i motiva la concurrència d’una 
circumstància excepcional identificant els béns i serveis afectats, descripció de 
les actuacions que cal dur a terme per a la reobertura de la circulació i la 
valoració econòmica de les actuacions, memòria que s’annexa a aquest decret 
d’alcaldia.  

 
Fonaments de dret  
Pel que fa a la contractació en situació d’emergència:  
I. Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, amb relació a la tramitació d’emergència d’expedients de contractació.  

 
II. Article 117.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, amb relació al règim excepcional per a la contractació d’obres 
d’emergència.  

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a adoptar la present resolució:  
III. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la 
corporació d’acord amb els articles 21.1.m) de Llei 7/1985 reguladora de les 
bases del règim local, i 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
amb relació a l’adopció personal en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o 
greus riscs d’aquests, de les mesures necessàries i adequades, tot donant 
compte immediata al ple.  

 
Pel que fa a l’inici de l’execució dels treballs,  
IV. És necessari supeditar l’inici i/o la continuïtat de l’execució de les actuacions 
que es preveuen en aquest Decret a les determinacions que es derivin de la 
normativa estatal i autonòmica en relació a l’estat d’alarma vigent, en funció de 
la consideració de serveis essencials  

 
D’acord amb els fets i fonaments de dret exposats,  
 
RESOLC  
 



 
 
 

 
 

Primer. Declarar l’emergència per fer front de manera immediata a les 
actuacions que s’indiquen en aquest apartat, i que es consideren estrictament 
indispensables en els àmbits objectiu i temporal per a prevenir o reparar els 
danys, de conformitat amb la memòria valorada emesa:  

 
 
Segon. Adjudicar l’execució dels treballs d’emergència al contractista que es 
detalla a continuació: 
Obres i Paviments Bou SL. B08870503 .Import: 31.460 € (IVA  inclòs).” 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde fa referència als següents temes en aquest apartat: 
 

1. Presentació de l’informe històric sobre el Marquès de la Quadra a càrrec de 

l’historiador Carles Puigferrat, expert de reconegut prestigi. La presentació es 

farà el 12 de novembre i serà retransmesa pel canal Youtube de l’Ajuntament, i 

una vegada finalitzada es podran fer preguntes pel xat. L’informe s’ha 

encarregat per a prendre la decisió sobre el canvi de nom de la plaça del 

Marquès de la Quadra per plaça de l’1 d’octubre. 

2. Resultats de les reunions mantingudes juntament amb l’alcalde de Folgueroles 

amb responsables de l’empresa subministradora d’electricitat ENDESA per la 

preocupació dels continus talls de subministrament elèctric en aquests 

municipis. Explica que es faran dues inversions importants per solucionar la 

problemàtica. Demana comprensió als veïns en el sentit que el servei de 

subministrament elèctric no és un servei municipal, sinó que depèn de la 

companyia subministradora. 

Abans de donar per finalitzat el Ple demana, en nom de tot l’equip de govern, la 
col·laboració de la ciutadania en el seguiment de les recomanacions que des del 
Govern es fan arribar a la població per la situació de la pandèmia que estem patint. 
Explica que l’objectiu és evitar el col·lapse del sistema de salut, minimitzant el contacte 
social, evitant interactuar fora de l’àmbit familiar i professionalment recomanant el 
teletreball. 
 
Mostra la seva solidaritat amb totes les persones que es troben confinades i amb les 
famílies i establiments que estiguin passant uns moments difícils. Té una agraïment 
per a tots i totes les professionals de la salut i esmenta les regidores del Consistori que 
estan treballant en aquest àmbit. 
 
 
 
 
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. 


