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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 9/2014  
Caràcter: ordinària 
Data: 25 de setembre de 2014 
Horari: de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 

- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde  
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 
 

ABSENTS 
 

- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’ha excusat 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor, s’ha excusat 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Proposta de festes locals per a l’any 2015 
2. Suport al decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública 
3. Suport a la sol·licitud d’atorgament de la Creu de Sant Jordi a les Caramelles 

del Roser de Sant Julià de Vilatorta. 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures del 2n trimestre 
2014. 

2. Resolucions de l’alcaldia. 
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost. 
4. Precs i preguntes. 



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

A. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de les actes de les sessions 
extraordinàries de data 9 i 22 de setembre, que s’aproven per unanimitat dels nou regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple, amb l’única esmena a l’acta del 9 de 
setembre, en la moció aprovada per tal que els Ajuntaments llueixin la bandera negra durant 
la diada nacional, que fa referència al grup municipal d’Acord per Vilatorta i Vilalleons, i 
erròniament consta Associació per Vilatorta i Vilalleons. 
 

 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
1. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015 

 
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la 
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015. 
 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre estableix que a proposta dels municipis respectius, 
el Departament fixarà dues festes locals retribuïdes i no recuperables. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les 
dates de 25 de maig  (dilluns de Pasqua Granada)  i  20 de juliol (dilluns de la setmana de 
Festa Major, l’endemà del diumenge del pregó), com a festes locals del 2015 al municipi de 
Sant Julià de Vilatorta, amb caràcter retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’aprova la proposta. 

L’alcalde espera que es vagi consolidant la proposta, tot i que admet que hi ha dubtes. 

El regidor Jaume Miravet manifesta que tot i votar-hi a favor considera que funcionava millor 
el dilluns següent a la Festa major, per reposar. 

 

2. SUPORT AL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMU NICACIÓ 
LOCAL PÚBLICA 

 
L'any 2003, en el marc de la segona edició del Postgrau de Comunicació local: Producció i 
gestió organitzat pel Laboratori de Comunicació Pública de la UAB, es va elaborar el 



Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, com uns principis bàsics 
amb la recomanació que siguin respectats per part dels mitjans locals de titularitat pública. 
 
L'article 69 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que: 
1.- Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i 
la participació de tots els ciutadans en la vida local. 
2.- Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions 
estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir 
les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei. 
 
Aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació locals de titularitat 
pública - premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes - respectin els 
principis que van inspirar el Decàleg que reproduïm a continuació: 
  
1- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi 
Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus 
orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les 
seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats 
quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur. 
2- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent 
Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents 
sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística 
del ple municipal, han d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de 
vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses. 
3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania 
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de 
poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una 
periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives 
informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar 
supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin 
eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les 
diferents opcions polítiques. 
4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica 
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les 
informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de 
tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les 
persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha 
d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar 
tertúlies i programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes 
populars, fòrums, etc., a més d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits 
burocràtics. 
5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la 
iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les 
organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres 
formats informatius.  
6- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat 



Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, 
donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la 
participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política 
del partit o la coalició que deté el poder. 
7- Han de despertar l’interès de la ciutadania 
Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i 
dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l’abast 
del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que 
afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació 
democràtica. 
8- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris 
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i 
que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el Codi Deontològic que 
regeix la professió periodística. 
9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures 
organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que garanteixin la 
professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de 
les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local. 
10- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi 
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de 
titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i 
una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han 
d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, 
sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi. 
 
L’alcalde considera que es tracta d’un punt important sobre la necessitat de comunicació de 
l’Administració, i de la informació que s’ha de posar a disposició dels ciutadans: una 
informació veraç i neutral des d’un punt de vista polític... . No es tracta de mitjans per fer 
propaganda de l’equip de govern sinó que ha d’estar a disposició de la resta de regidors, 
d’entitats, inclús de particulars que fan serveis a la comunitat, és a dir del poble Cal donar 
suport al decàleg perquè el web s’acrediti amb el segell “infoparticipa”. Conclou dient que és 
un document que s’ha d’estendre a tots els municipis de Catalunya.  
 
El regidor de cultura Lluís Vilalta exposa que és important que hi hagin indicadors de 
compliment.  
 
L’alcalde explica que la Diputació de Barcelona, a través d’un pla ocupacional ha atorgat un 
ajut econòmic a l’Ajuntament que ens ha permès contractar una  tècnica de 
comunicació que treballa temes com la participació, el web, l’administració electrònica, la 
comunicació interna, el registre electrònic fins catàleg de serveis...El contracte té un any de 
durada durant el qual l’objectiu és impulsar el sistema. 
 
Finalment destaca la importància que s’aprovi per unanimitat el suport al decàleg de bones 
pràctiques en la comunicació local, per l’alternança d’equips de govern que es produeixin als 
ajuntaments. 
 



El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
1r.- Donar suport al Decàleg de bones pràctiques de la Comunicació Local Pública.  
 
2n.- Notificar aquest acord al Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
 

3. SUPORT A LA SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT 
JORDI A LES CARAMELLES DEL ROSER DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA. 
 

L’alcalde cedeix la paraula al regidor de cultura, Lluís Vilalta, que abans de llegir la proposta 
fa una justificació dels mèrits de les Caramelles del Roser per merèixer aquest 
reconeixement del qual ja gaudeixen altres entitats. 
 
L’alcalde diu que es tracta d’un reconeixement a molts homes cantaires i a dones que hi han 
participat i col·laborat. Explica que cada any s’hi han afegit nous cants dels quals en són 
autores persones de Sant Julià de Vilatorta. El regidor de cultura destaca que les 
Caramelles del Roser és l’origen de molts musicalistes. 
 
L’alcalde creu necessari demanar el suport a les entitats del poble, a particulars i també a 
persones vinculades amb el món de la música i de la cultura popular. 
 
A continuació el regidor de cultura, Lluís Vilalta, fa una lectura de l’escrit de suport a la 
sol·licitud d’atorgament de la Creu de Sant Jordi a les Caramelles del Roser de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
“Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta tenen el seu origen en la Confraria del 
Roser, fundada al nostre poble l’any 1590 i segellada per la butlla fundacional datada el 23 
de febrer de 1592, conservada a l’Arxiu Episcopal de Vic. Des d’aleshores, any rere any, 
sense interrupció, els Caramellaires del Roser han mantingut viva la tradició de la cantada 
de caramelles cada jorn de Pasqua. El proper any 2015 es celebrarà els seus 425 anys. 
 
A més de l’antiguitat, les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta tenen unes 
característiques que les fan peculiars: 
 
 

1. El cant dels Goigs del Roser han estat i són encara avui dia el centre neuràlgic de la 
festa. El text dels Goigs, transmès per tradició oral, coincideix literalment amb el del 
manuscrit 854, folis 110-111, del segle XV, conservat a la Biblioteca de Catalunya, 
que és el document més antic dels Goigs del Roser.  

 
La tonada que es canta a Sant Julià és autòctona i té una estructura propera al primer mode 
medieval. Els Goigs del Roser es canten tot caminant de manera solemne i pausada, 
alternant entre dues fileres de caramellaires a banda i banda de carrer; després de cada 



estrofa el grup instrumental toca la tornada. Aquesta triple alternança, entre els dos grups de 
caramellaires i l’orquestra, permet de cantar els goigs per carrers i places, gairebé sense 
interrupció i sense cansament per part de cantaires i músics.  
 
D’aquesta pràctica de cantar els Goigs del Roser per Pasqua en dóna testimoni Jacint 
Verdaguer en un article publicat en l’apartat Excursions i que ell mateix havia practicat en la 
seva infantesa. En opinió d’etnòlegs com Valeri Serra i Boldú, Aureli Capmany i Joan 
Amades, el cant dels Goigs del Roser va ser l’origen del fenomen caramellaire a la 
Catalunya Vella i la Catalunya Nord, d’ençà dels segles XVI i XVII. Que sapiguem, aquesta 
pràctica s’ha conservat només a Sant Julià de Vilatorta. 
 

2. Una altra característica de les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta és la 
indumentària. 

 
Els cantaires, disposats en dues fileres a banda i banda de carrer, van abillats amb capa 
llarga, de color negre, barret de copalta i llaç català de color morat. Cada caramellaire porta 
un bordó o vara tornejada amb una plaqueta que du l’estampa de la Mare de Déu del Roser 
al davant i el text dels goigs al darrere. 
 
La comitiva va encapçalada per la bandera de la confraria i seguida per un grup de músics 
amb capa llarga de color morat, barret de copalta del mateix color i llaç català. Completen el 
seguici infants amb vestit de festa que porten bastons tornejats, amb un pom de flors al cim i 
cintes de tots colors. Els cistellaires, amb faixa i barretina, van trucant totes les portes i 
recollint les aportacions dels vilatans. Un cistellaire  porta la típica cistella de caramelles, ben 
guarnida, dalt d’una perxa amb corda i corriola per tal d’arribar a balcons i finestres. 
 
D’ençà del 1902 es va establir un nou costum: a més dels goigs del Roser cada any 
s’estrena una peça a tres veus composta expressament per autors locals a l’estil del que es 
practicava en altres indrets de Catalunya, quan a mitjan del s. XIX les caramelles 
començaren a practicar-se també a la ciutat de Barcelona i a les comarques més 
meridionals, amb l’impuls d’Anselm Clavé i els seus cors obreristes.  
 

3. Per als veïns de Sant Julià de Vilatorta, la desfilada solemne dels Caramellaires del 
Roser, cantant els goigs, el matí de Pasqua Florida, és una cosa tan natural i 
espontània com l’aigua de “Les Set Fonts” i tan nostra com “El castell de Bellpuig”. 
Així ho hem vist sempre i així ho hem sentit explicar als nostres pares. 

 
 
Tothom en sap la història més recent que s’ha conservat en la memòria dels avantpassats 
coneguts, i tothom té la impressió que les caramelles són tan antigues com el poble. Quan a 
finals del s. XIX i començaments del s . XX  es va desvetllar a Catalunya l’interès per la 
cultura popular, per inventariar-la i estudiar-la, les nostres Caramelles del Roser van atraure 
l’atenció dels grans folkloristes – Valeri Serra i Boldú, Joseph Massot i Palmers, Aureli 
Capmany, Joan Amades i d’altres-. 
 
L’any 1990, en complir-se el IV centenari de les nostres Caramelles del Roser es va celebrar 
amb tot un seguit d’actes culturals –concerts, teatre, exposicions i concursos i festes 



populars-, es va erigir un monument amb un gran talla de pedra a la plaça de l’ajuntament i 
es va editar el llibre “Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Des d’aleshores i coincidint amb la puixança del sentit de poble i de l’increment de la 
consciència nacional, les nostres caramelles han experimentat un creixement mai assolit i 
una participació molt notable de la generació més jove. 
 
Es per això que creiem que, com a entitat jurídica, les Caramelles del Roser de Sant Julià de 
Vilatorta reuneix els mèrits suficients i amb escreix per ser guardonada amb la Creu de Sant 
Jordi. 
 
Pels antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer. Donar suport a la sol·licitud que les Caramelles del Roser han adreçat  al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal que els sigui atorgada la Creu 
de Sant Jordi, el proper any 2015, per ser un referent cultural d’àmbit  nacional, gràcies a 
l’esforç i treball incansable mantenint viva una tradició de  425 anys. 
 
Segon. Instar a les entitats que conformen el teixit associatiu de Sant Julià de Vilatorta, i als 
vilatortins i vilatortines que ho desitgin, que donin suport a aquesta sol·licitud, fent extensiu 
aquest oferiment a les personalitats de l’àmbit cultural que es cregui oportú.  
 
Tercer. Notificar la decisió a la junta de les Caramelles del Roser i al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels nou regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ  DE 
FACTURES DEL 2N TRIMESTRE 2014. 
 

 
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 3.06.2014, 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 30.06.2014 hi ha un import de 5.784,92 € corresponents a 4 
factures dels quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre de factures i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació. 



 
S’adjunten els llistats corresponents. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

2. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte al Ple de la Corporació de les resolucions 
de l’alcaldia que s’han dictat des de la darrera sessió plenària, i que són les següents: 
 

30/06/2014 concessió llicència d'obres núm. 54/14 
30/06/2014 concessió llicència d'obres núm. 56/14 
30/06/2014 Empadronament d'una persona 
30/06/2014 Concessió llicència d'obres núm. 51/14 
30/06/2014 Concessió llicència d'obres núm. 53/14 
30/06/2014 Concessió llicència d'obres núm. 55/14 
30/06/2014 Concessió llicència d'obres núm. 58/14 
30/06/2014 Concessió llicència d'obres núm. 59/14 
30/06/2014 concessió llicència d'obres núm. 60/14 
30/06/2014 concessió llicència d'obres núm. 61/14 
01/07/2014 Empadronament de 3 persones 
03/07/2014 Liquidació certificat antiguitat i legalitat C. Indústria, 9 
03/07/2014 Liquidacions de les entitats del pavelló  
03/07/2014 concessió llicència d'obres núm. 57/14 
03/07/2014 Acceptació 2 ajuts de la Gerència de serveis d'educació 
03/07/2014 Acceptació ajut de Finançament de  l'àmbit de benestar social i cessió al COSS 
07/07/2014 concessió llicència d'obres núm. 63/14 
07/07/2014 concessió llicència d'obres núm. 64/14 
07/07/2014 concessió llicència d'obres núm. 65/14 
07/07/2014 concessió llicència d'obres núm. 66/14 
08/07/2014 concessió llicència d'obres núm. 67/14 
08/07/2014 Conveni pràctiques amb Escola d'Educadors Quiràlia pel casal d'estiu 2014 
09/07/2014 Liquidació certificat aprofitament urbanístic carrer Centre, 8 
11/07/2014 Acord incoació 14/10S 14029853 
11/07/2014 Concessió llicència d'obres núm. 35/14 
14/07/2014 Empadronament d'Una persona 
14/07/2014 Delegació d'autorització de matrimoni civil  
14/07/2014 Designació mesa de contració obres nucli antic 
15/07/2014 Empadronament de tres persones 
16/07/2014 Empadronament d'una persona 
16/07/2014 concessió llicència d'obres núm. 69/14 
17/07/2014 Cessió de crèdit certificació núm. 3 i última "arranjament pl. Montseny i altres vials" 

17/07/2014 
Aprovació certif. núm.3 i última i Acta Preus Contradictoris núm.1 "arranjament 
pl.Montseny i altres vials" 

19/07/2014 Autorització actes Festa major Jove dels Tupinots 
23/07/2014 Acord incoació 14/11S 14033586 
24/07/2014 Delegació funcions alcaldia  



24/07/2014 autorització instal·lació parada festa major a Maria Alícia Anjos Pedro 
24/07/2014 Autorització parada festa major Maria Jesús Ros cano 
24/07/2014 Autortizació parada festa major Rosana López Jiménez 
24/07/2014 autorització parada festa major Maria Carmen Dos santos 
24/07/2014 Autortizació parada festa major Rosa Maria Pascual Busquets 
28/07/2014 Empadronament d'una persona 
30/07/2014 Acceptació subvenció del Consell Comarcal d'Osona per projecte Cantem Junts 
31/07/2014 Relació de factures F/2014/7 
01/08/2014 Empadronament d'una persona 
05/08/2014 Liquidacions de les entitats del pavelló  
06/08/2014 Acord incoació 14/12S 14037186 
13/08/2014 Aprovació llirament vehicle Renault Kangoo blanc per residu sòlid urbà 

14/08/2014 
Imposició sanció infracció ordenança muninicipal de tinença d'animals de companyia 
PSA/2/2014 

19/08/2014 Canvi nom activitat restaurant-cafeteria avinguda Sant Jordi, 41 
20/08/2014 Empadronament d'una persona 
20/08/2014 Autorització pas a l'entitat Btt Folgueroles per bicicletada popular el 7 de setembre 
20/08/2014 Autorització de Pas Concentració vehicles clàssics dia 6 de setembre  
25/08/2014 Empadronament d'una persona 
25/08/2014 autorització baixa d'ofici de 20 persones del padró d'habitats  
26/08/2014 Contractació personal casal d'estiu 

26/08/2014 
Contractació tècnica de comunicació en el Marc del programa complementari de 
suport a l'economia productiva local 

29/08/2014 Relació de factures F/2014/8 
01/09/2014 Empadronament d'una persona 
02/09/2014 sol·licitud alta e-Tauler 
03/09/2014 Empadronament de dues persones 
08/09/2014 Atorgar llicència de conducció gossos perillosos a Guillem Arumí Masferrer 
08/09/2014 Empadronament d'una persona 
08/09/2014 Acord incoació 14/13S 14039115 
09/09/2014 Delegació d'autorització de matrimoni civil  
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 70/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 71/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 72/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 73/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 74/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 76/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 77/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 78/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 79/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 80/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 81/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 82/14 
15/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 83/14 
16/09/2014 Concessió canvi titularitat dret funerari nínxol 59 Miquel carrera Busquets 
17/09/2014 Concessió títol dret funerari nínxol 546 Remei Codina Serrano 



18/09/2014 Concessió canvi titularitat dret funerari nínxol 155 Lluís Vilamala Alsina 
18/09/2014 Concessió títol dret funerari nínxol 547 Rosa Vilarrasa Cots 
18/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 85/14 
18/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 86/14 
18/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 87/14 
18/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 68/14 
19/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 52/14 
19/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 84/14 
19/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 88/14 
19/09/2014 Concessió canvi titularitat dret funerari nínxol 11 Lluís Vilamala Alsina 

 
Els regidors es donen per assabentats de les resolucions de l’alcaldia. 
 

3. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE L 
PRESSUPOST. 

 
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 2014: 
- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2014 i detall d’execució al 
final del trimestre vençut. 
- Situació del romanent de tresoreria i previsió de tancament a final d’exercici. 
- Calendari i pressupost de tresoreria. 
- Dades d’execució de dotació de plantilla i efectius. 
- Informació que permet relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la 
capacitat o necessitat de finançament. 
- Informació complementària per a l’anàlisi de la Regla de la despesa. 
 
Els regidors es donen per assabentats del contingut de la documentació tramesa. 
 

4. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde obre el torn de precs i preguntes, i el regidor Jaume Miravet demana si es 
mantenen el terminis de l’inici de les obres del nucli antic. L’alcalde li contesta que el dia 2 
d’octubre es signarà el contracte i que immediatament es procedirà a l’acte de comprovació 
del replanteig de l’obra, que donarà inici al termini dels nou mesos d’execució. 
 
També s’interessa per l’origen de la notícia publicada al 9 Nou referent a la Font d’en Titus, 
segons la qual l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estaria disposat a pagar fins a 150.000 
€. L’alcalde explica que ell no ho ha dit mai, perquè precisament en aquest tema s’ha 
mantingut en la mateixa línia de l’anterior equip de govern. Lamenta que Calldetenes 
expliqui a la inversa el què realment ha passat, perquè precisament la part més 
predisposada a tractar el tema ha estat l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Explica que 
els dos Ajuntament parlen llenguatges diferents, en el sentit que el de Calldetenes parla de 



xifres i el de Sant Julià de Vilatorta, de conceptes, creu que qualsevol import ha d’estar 
totalment justificat per tractar-se de diner públic. 
 
Acabades les preguntes, l’alcalde informa als regidors de la celebració aquest cap de 
setmana de la Fira d’entitats, i del canvi de data de la Fira del Tupí degut a la coincidència 
amb les eleccions locals. 
 
L’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la present 
acta. 
 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 


