
 

 

 

 

 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 3/2012  
Caràcter: ordinària 
Data:  27 de març de 2012 
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  
- Adelaida Costa i Canadell, regidora 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor 
- 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 

 
Cap 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B.     Propostes d’acord 
 

1. Aprovació de les actes de les operacions de delimitació dels municipis 
de Taradell-Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d’Osormort-Sant Julià 
de Vilatorta. 

2. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora del preu 
públic de la prestació del servei de la llar d’infants municipal. 

3. Sol.licitud d’inclusió a la convocatòria del FEDER 2007-2013 amb l’obra 
“Desenvolupament comercial i turístic de Sant Julià de Vilatorta”. 

4. Proposta de tarifes de serveis funeraris 



 

 

 

 

 

  C.    Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Informació sobre el compliment deI RDL 4/2012 i del RDL 7/2012 
2. nforme d’intervenció sobre morositat i situació de factures. 
3. Resolucions de l’alcaldia. 
4. Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
 

A. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANT ERIOR. 
 

L’alcalde declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió 
extraordinària del Ple de data 29 de febrer de 2012. El regidor Jaume Vilella apunta 
que a l’apartat d’adjudicació del contracte de gestió del gimnàs del pavelló esportiu hi 
consta una reflexió que va fer el regidor Jaume Miravet que considerà abusiu el cànon 
aprovat en el plec de clàusules i que tal com figura en l’acta sembla que tots els 
regidors també li consideressin. Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació, s’aprova l’acta fent constar el 
caràcter particular de l’opinió manifestada pel regidor Jaume Miravet en relació al 
cànon de la concessió del gimnàs del pavelló. 

 
Abans de tractar les propostes, l’alcalde avança que es plantejarà un acord, per raons 
d’urgència, que no consta a l’ordre del dia, relatiu a l’adjudicació de la parcel.la núm.3 
del projecte de reparcel.lació del pla parcial del Solà. 

 
B. PROPOSTES D’ACORD  

 
 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES OPERACIONS DE DELI MITACIÓ 
DELS MUNICIPIS DE TARADELL-SANT JULIÀ DE VILATORTA I SANT 
SADURNÍ D’OSORMORT-SANT JULIÀ DE VILATORTA. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 d’agost de 2011 va aprovar l’inici de 
l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta amb els 
municipis limítrofs i va nomenar la comissió municipal de delimitació. 
 
Prèvia convocatòria per part de la Direcció General d’Administració Local, s’han dut a 
terme les operacions de delimitació entre els municipis de Taradell i Sant Julià de 
Vilatorta, i de Sant Sadurní d’Osormort i Sant Julià de Vilatorta, de les qual se’n varen 
fer les corresponents actes. 



 

 

 

 

 

 
Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, les actes s’han de sotmetre al 
Ple dels ajuntaments afectats, a l’efecte d’acordar-ne la seva aprovació, amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
 
L’alcalde explica que s’ha seguit el mateix procediment que amb els altres municipis 
limítrofs. Concreta que amb la comissió del municipi de Taradell només es varen 
revisar topònims, i que pel que fa a Sant Sadurní d’Osormort es va qüestionar que el 
castell de Sant Llorenç pertanyés al municipi de Sant Julià de Vilatorta, fet que queda 
plenament justificat en les actes de l’any 1922, malgrat puguin existir documents que 
relacionin el castell amb el municipi de Sant Sadurní d’Osormort. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’acta, de data 14 de març de 2012, de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Taradell  i Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Aprovar l’acta, de data 14 de març de 2012, de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Sant Sadurní d’Osormort i Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.- Trametre el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i als l’ajuntaments de 
Taradell i Sant Sadurní d’Osormort. 
 
 
 

2. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISC AL 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE LA PRESTACIÓ DEL SERV EI DE LA 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. 

 
Atès que es preveu per al proper curs 2012/2013 una disminució de les matrícules a 
conseqüència d’un descens de la natalitat i del context de crisi econòmica que ens 
afecta. 
 
Atès que el grup d’infants més nombrós que es troben aquest curs a la franja d’edat 
entre 2 i 3 anys, en total 28, el proper any ja no estaran matriculats en aquest centre. 
 
Atès que l’objectiu és el manteniment del servei, amb qualitat i amb el màxim equilibri 
financer  possible, no es creu oportú augmentar els preus del servei. 
 
Atès que l’ampliació de l’horari, amb un servei d’acollida, podria adaptar-se a les 
necessitats de les famílies, es considera la possibilitat d’augmentar l’horari del servei. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa: 



 

 

 

 

 

 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la llar 
d’infants municipal, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
2. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
    Concepte Euros 

-  Jornada completa: matí + tarda + berenar (de les 8 del matí a 2/4 de 6 de la 
tarda) 

146,75 / mes 

-  Dinar (tot el mes) 96,15 / mes 

-  Dinar dies esporàdics  8,10 /dia 

-  Quota inicial, material i assegurança 81,00 / curs 

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

1 €/dia 

- Servei d’acollida ( de 2/4 de 8 a 8 del matí o de 6 a 2/4 7 de la tarda) 
tot el mes 

15 €/mes 

 
a. S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació 

(no en les 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. 

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. 
 

b. L’horari del matí de 2/4 de 8 a 12 del migdia. L’horari de la tarda és de les 3 a 
2/4 de 7 de la tarda.  
 
3. Amb caràcter previ a l’inici del servei i en el moment de formalitzar la matrícula, 
s’haurà de satisfer l’import corresponent al pagament de la matrícula, material i 
assegurança que no serà retornat en el supòsit de renúncia a la incorporació al curs.  
 
4. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des que es 
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior. 
 



 

 

 

 

 

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

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. 
 
Abans de procedir a la votació l’alcalde explica que es tracta d’un servei important i 
que l’Ajuntament fa una aposta decidida per aquest servei públic. La regidora Maria 
Carme Sala creu que és imprescindible donar aquest servei i valora positivament el 
manteniment dels preus. El regidor d’educació Jaume Vilella explica que es mantenen 
els preus i que a més s’estableix una ampliació d’horari amb caràcter extraordinari que 
es donarà a demanda dels interessats. Tot i això està segur que es produirà un 
descens de les matrícules que afegit a la disminució de la subvenció del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, obligarà l’Ajuntament a fer un replantejament del 
servei a nivell de recursos humans. La senyora Maria Carme Sala considera que el 
problema ve donat perquè al poble hi ha dues guarderies, el regidor Jaume Miravet en 
aquest sentit demana si per part de l’altra guarderia es produeix algun tipus de 
competència deslleial, perquè ell considera que la competència en els serveis és 
positiva si en donen les mateixes condicions. L’alcalde considera que el servei que es 
dona a la llar d’infants pública és de qualitat i creu que els pares han de tenir en 
compte altres factors a banda del preu. 

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents 
dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 
 

3. SOL.LICITUD D’INCLUSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DEL FED ER 2007-2013 
AMB L’OBRA “DESENVOLUPAMENT COMERCIAL I TURÍSTIC DE  SANT 
JULIÀ DE VILATORTA”. 

 
 
Vista l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER 
Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria. 
 
Vist el projecte de “Desenvolupament comercial i turístic de Sant Julià de Vilatorta”, 
redactat pels serveis tècnics municipals, per participar en la convocatòria esmentada. 
 
Es proposa sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, un ajut del 50% del pressupost de l’actuació de 
“Desenvolupament comercial i turístic de Sant Julià de Vilatorta” que es presenta dins 
de l’Eix 4 del FEDER 2007-2013. 



 

 

 

 

 

 
L’alcalde explica que s’ha adaptat la sol.licitud que es va presentar a la convocatòria 
de “Viu al poble” als criteris establerts en el FEDER: reducció de l’àmbit d’actuació per 
reduir els costos i inclusió d’altres aspectes a banda de la reconversió urbana, com la 
dinamització cultural i turística i en definitiva econòmica, a través del fil argumental de 
les obres de Miquel Pallàs. Es preveu traslladar la seu del punt d’informació turística 
de les Set Fonts a l’Arca de Noè, juntament amb un centre d’interpretació cultural. 
També inclou un projecte de museïtzació i un projecte de noves tecnologies 
encaminats a donar a conèixer el nostre poble a partir dels codis QR. El regidor Feliu 
Puigbò planteja la possibilitat que s’hagi d’ampliar el consultori mèdic ubicat a l’edifici 
de l’Arca de Noè, l’alcalde li contesta que ha parlat amb el doctor Planes del consultori 
i creu que ni a curt ni a mig termini es donarà la necessitat d’ampliació del servei, i que 
en tot cas hi hauria suficient espai en les actuals sales polivalents buides.  
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents 
dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 
 

4. PROPOSTA DE TARIFES DE SERVEIS FUNERARIS. 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 14 de febrer de 2002 va adjudicar el contracte 
de concessió de la gestió dels serveis funeraris municipals a l’empresa Agència i Taller 
de Fusteria Fill de J. Cuberta SA. 
 
En el corresponent plec de clàusules de la contractació s’establien unes tarifes 
màximes que el concessionari podia percebre pel servei durant el primer any de 
vigència del contracte.  
 
Atès que l’esmentat plec de clàusules preveu una revisió de preus pels anys 
successius al contracte en funció de l’índex de preus al consum, i en aquest sentit per 
acord de Ple de data 31 de març de 2011 es varen aprovar el llistat de tarifes que ha 
estat vigent fins aquest moment. 
 
Vista la proposta que l’empresa adjudicatària ha presentat davant aquest Ajuntament 
en quant a tarifes. 
 
Per majoria absoluta dels onze regidors presents dels onze que legalment componen 
el Ple de la Corporació, amb el vota a favor de Joan Carles Rodríguez Casadevall, 
Santi Garolera Comas, Adelaida Costa Canadell, Trini Subirana Arumí, Josep Maria 
Company Sala, Lluís Vilalta Vivet, Marc Vilarrasa Codinach, Feliu Puigbò Coll, Jaume 
Miravet Peris i Maria Carme Sala Vila, i amb l’abstenció del regidor Jaume Vilella i 
Ramoneda, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el llistat de tarifes que el concessionari de la gestió dels serveis 
funeraris municipals pot aplicar a partir de l’1 d’abril de l’any 2011. 



 

 

 

 

 

 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns. 
 
L’alcalde exposa que la concessió actual acaba l’any 2012, i que el concessionari ha 
manifestat que no és necessari procedir a una nova convocatòria, al.legant una 
modificació de la normativa que els serveis tècnics de l’Ajuntament han de comprovar.  

 

 

5. PROPOSTA D’ALIENACÍÓ DIRECTA DE LA PARCEL.LA 3 D EL PLA 
PARCIAL DEL SOLA 
 

Tal i com ha exposat l’alcalde abans d’iniciar l’apartat de propostes d’acord, es 
proposa introduir per urgència un punt de l’ordre del dia sobre l’alienació directa de la 
parcel·la núm.3 del projecte de reparcel·lació del Solà, justificada en el termini que el 
text refós de la Llei d’Urbanisme atorga per a fer l’adjudicació directa d’un immoble que 
quedi deserta en el tràmit de licitació pública. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 31 de març de 2011, va declarar desert el 
procediment obert per a l’alienació de les parcel.les 3 i 4 del pla parcial del Solà, per 
falta de propostes. 
 
Demanada l’autorització al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
per a alienar directament les parcel.les, en data 27 de maig de 2011, aquest tramet un 
informe favorable sempre que s’acompleixin els preceptes legals reglamentaris en 
vigor, sobretot en quant al preu i al termini límit en el que la Corporació pot utilitzar el 
procediment d’alienació directa. 
 
Atès que dins d’aquest termini s’ha presentat una proposta per part del senyor Josep 
Viñas Suñé perquè se li adjudiqui la parcel.la 3 del projecte de reparcel.lació del Solà, 
reunint les condicions establertes en el plec de clàusules econòmico-administratives 
aprovades per al concurs que es va quedar desert. 
 
L’alcalde explica que la proposta assumeix totes les obligacions que es deriven del 
plec de clàusules aprovades per a la licitació pública i que la forma de pagament és 
immediata en el moment de formalitzar l’alineació en escriptura pública. 
 
Per unanimitat dels onze regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda:  
 
Primer: Declarar la urgència i ratificar la inclusió d’aquest punt de l’ordre del dia en 
aquest Ple ordinari, justificada en el termini per procedir a l’alineació directa del solar.  



 

 

 

 

 

 
Segon: Adjudicar al senyor Josep Viñas Suñé amb DNI núm. 33.90.483 E, domiciliat al 
carrer Bellmunt de Vinyoles (Masies de Voltregà), pel preu de 220.136’01 € de 
principal més 39.624’84  € corresponents al 18% d’IVA, amb plena submissió al plec 
de clàusules administratives particulars, el contracte d’alienació de la parcel·la núm.3 
del projecte de reparcel.lació del Solà, situada al carrer de la Font del Cargol 3-5 de 
Sant Julià de Vilatorta, inscrita en el Registre de la Propietat núm.3 de Vic, Finca 2761, 
Tom 2536, Llibre 58, foli 47, en l’estat de càrregues en que es troba. 
 
Tercer:  Requerir l’adjudicatari perquè en el termini d’un mes des de l’endemà de rebre 
la notificació d’aquest acord, presenti la garantia definitiva prevista en el plec de 
clàusules, que s’haurà de mantenir fins que s’hagi formalitzat l’escriptura pública. 
 
Quart: Requerir l’adjudicatari perquè comparegui en el lloc i data que se li indicaran i 
davant el notari designat per torn, per atorgar l’escriptura de compravenda 
corresponent.  
 
Cinquè: Facultar l’alcalde de la Corporació perquè atorgui i signi tots els documents 
públic i privats que siguin necessaris per executar els acord anteriors. 
 
Sisè: Notificar el present acord a l’adjudicatari.” 

 

  C.    CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVE RN 

1. INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEI RDL 4/2012 I DEL RDL 7/2012 
 
L’alcalde presenta al Ple l’informe emès per la secretària-interventora en el qual es 
posa de manifest que l’Ajuntament no té cap obligació pendent de pagament que 
reuneixi els requisits establerts en el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Els regidors es donen per informats. 
 
 

2. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ  DE 
FACTURES. 

 
 
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 



 

 

 

 

 

30.09.2011, l’Ajuntament no ha pogut abonar totes les obligacions reconegudes en el 
termini establert a l’esmentada Llei, adjuntant els llistats corresponents. 
  
Així mateix s’informa que a data 30.09.2011 no hi ha cap factura ni document 
justificatiu dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació 
en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la seva 
tramitació. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

3. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es dona compte als regidors dels decrets de l’alcaldia 
que s’han dictat des del darrer Ple ordinari, i que són els següents:  

16/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 136/11 
16/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 144/11 
16/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 145/11 
19/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 146/11 
20/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 132/11 
20/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 149/11 
20/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 148/11 
20/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 147/11 
21/12/2011 Creació seu electrònica i aprovació règim regulador 
21/12/2011 creació i funcionament del registre electrònic 
21/12/2011 contractació laboral pla ocupacional projecte "Agent millora vies públiques" 
27/12/2011 Empadronament d'una persona 
30/12/2011 Empadronament de dues persones 
30/12/2011 autorització ús antic escorxador per festa fi d'any a Xavier Isern Vinyet 
31/12/2011 Relació de factures F72011/12 
05/01/2012 Empadronament d'una persona 
09/01/2012 Acord incoació 12/1S 12002328 
10/01/2012 Empadronament d'una persona 

10/01/2012 
Liquidació taxa ús pavelló mesos novembre i desembre de 2011 a Consell 
Esportiu d'Osona 

10/01/2012 
Liquidació taxa ús pavelló per entrenament conjunt de patinatge al Consell 
Esportiu d'Osona 

10/01/2012 
Liquidació taxa ús pavelló mesos octubre, novembre i desembre a Miquel 
Vilamala i 5 més 

10/01/2012 Liquidació taxa ús pavelló partits a Fundació Universitària Balmes 
12/01/2012 Empadronament de tres persones 
14/01/2012 Acord incoació 12/2S 12003436 
17/01/2012 Empadronament de dues persones 



 

 

 

 

 

18/01/2012 Concessió drets funeraris nínxol núm. 542 
18/01/2012 Contractació laboral de substitució per IT pla ocupacional 
19/01/2012 designació membres Mesa de Contractació servei del gimnàs del pavelló 
20/01/2012 Empadronament d'una persona 
20/12/2012 Empadronament d'una persona 
23/01/2012 Empadronament de quatre persones 
24/01/2012 Empadronament d'una persona 
25/01/2012 Concertació operacó de crèdit a curt termini 
26/01/2012 Concessió llicència d'obres núm. 152/11 
26/01/2012 Concessió llicència d'obres núm. 151/11 
26/01/2012 Concessió llicència d'obres núm. 150/11 
26/01/2012 Empadronament d'una persona 
26/01/2012 Empadronament d'una persona 
27/01/2012 Empadronament d'una persona 
31/01/2012 Empadronament d'una persona 
31/01/2012 Relació de Factures F/2012/1 
01/02/2012 Empadronament d'una persona 
02/02/2012 Empadronament d'una persona 
07/02/2012 Empadronament de set persones 
07/02/2012 Empadronament d'una persona 
13/02/2012 Liquidació econòmica certificat compatibilitat urbanística La Costa 
13/02/2012 Liquidació econòmica certificat compatibilitat urbanística Avda. Montserrat, 31 
14/02/2012 Empadronament de tres persones 
14/02/2012 Acord incoació 12/3S 12007302 
14/02/2012 concessió llicència 1a. Ocupació carrer Lluís Companys, 18 
15/02/2012 Liquidació econòmica certificat compatibilitat urbanística carrer Indústria, 23 
16/02/2012 Aprovació protocol i adhesió al programa Anem al Teratre cursos 2012-2016 
16/02/2012 Empadronament de quatre persones 
16/02/2012 cessió de crèdit de Excavacions Osona SL a Banco Popular Español 
16/02/2012 Concessió llicència d'obres 1/12 
16/02/2012 Concessió llicència d'obres 2/12 
16/02/2012 Concessió llicència d'obres 3/12 

20/02/2012 
Informe favorable prova automobilista Ral·li Esprint Sant Julià a Servei Català de 
trànsit 

20/02/2012 Autorització Escuderia Osona per 15è Ral·li Esprint Sant Julià 
21/02/2012 Empadronament de dues persones 
22/02/2012 Bonificació rebut IVTM vehicle matrícula 1955 HFG 
22/02/2012 Baixa rebut IVTM vehicle matrícula B-7461-MT 
23/02/2012 Empadronament de tres persones 
23/02/2012 Empadronament de una persona 
27/02/2012 Empadronament d'una persona 
28/02/2012 Licitació contracte de gestió del servei de bar restaurant casal d'avis 
29/02/2012 Aprovació fitxes i memòries de sol·licituds de subvenció Catàleg 2012 Diputació  
29/02/2012 Relació de factures F/2012/2 
01/03/2012 Empadronament d'una persona 



 

 

 

 

 

01/03/2012 Empadronament d'una persona 
02/03/2012 Empadronament de dues persones 
05/03/2012 Empadronament d'una persona 
05/03/2012 Empadronament d'una persona 
06/03/2012 concessió llicència d'obres núm. 6/12 
06/03/2012 concessió llicència d'obres núm. 5/12 
06/03/2012 concessió llicència d'obres núm. 7/12 
06/03/2012 concessió llicència d'obres núm. 4/12 
06/03/2012 concessió llicència d'obres núm. 18/12 
10/03/2012 Acord incoació 12/4S 12013736 
12/03/2012 Aprovació comptes SOREA , 4rt. Trimestre 2011 
13/03/2012 Liquidació taxa ús pavelló mes de gener de 2012 a Miquel Vilamala i 5 més 

13/03/2012 
Liquidació taxa ús pavelló mesos de setembre-desembre de 2011 i gener-febrer 
de 2012 a C.E. Vilatorta 

13/03/2012 Liquidació taxa ús pavelló mes de gener a Consell Esportiu d'Osona 
14/03/2012 Autorització ús pavelló esportiu per Concurs d'Ocells dia 3 de juny de 2012 
15/03/2012 Concessió llicència d'obres núm. 9/12 
15/03/2012 Adhesió al Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 
16/03/2012 Empadronament de tres persones 
16/03/2012 Concessió llicència 1a. Ocupació Av. Sant Llorenç, 71-73, 2n. 1a. 
19/03/2012 Empadronament d'una persona 
19/03/2012 Empadronament d'una persona 
20/03/2012 Liquidació taxa ús pavelló mes de Febrer de 2012 a Miquel Vilamala i 5 més 
20/03/2012 Liquidació taxa ús pavelló mes de febrer de 2012 al Consell Esportiu d'Osona 
20/03/2012 Concessió drets funeraris nínxol núm. 543 
20/03/2012 concessió llicència d'obres 10/12 
20/03/2012 concessió llicència d'obres 8/12 
20/03/2012 concessió llicència d'obres 13/12 
21/03/2012 Empadronament d'una persona 
21/03/2012 Empadronament d'una persona 
21/03/2012 Empadronament d'una persona 
21/03/2012 Concessió bonificació taxa recollida escombraries 2012, C. P. Cazador, 3, 1r. 
21/03/2012 Concessió bonificació taxa recollida escombraries 2012,  Av.Montserrat, 36 
21/03/2012 Concessió bonificació taxa recollida escombraries 2012, c. Centre, 16 
21/03/2012 concessió bonificació taxa recollida escombraries 2012, C. Núria, 6, 3r. 
21/03/2012 concessió llicència de 1a. Ocupació C. Indústria, 22 
22/03/2012 concessió llicència d'obres 14/12 
22/03/2012 Avís urgent propietat carrer Sant Roc 32, execució obres per estabilitat del mur 

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



 

 

 

 

 

4. PRECS I PREGUNTES. 
 

L’alcalde demana als regidors si volen plantejar algun prec o pregunta. El senyor Feliu 
Puigbò demana si la cessió de crèdit a una entitat bancària per part de l’empresa 
Excosa relatiu a part del deute de la urbanització de les parcel·les del Solà, generarà 
interessos. L’alcalde li respon que no i que es podrà pagar el deute amb el producte de 
l’alienació de la parcel·la del Solà. 

El regidor Jaume Miravet demana si l’Ajuntament ha rebut l’informe del Servei 
d’Esports de la Diputació de Barcelona relatiu a la sala tècnica de les piscines 
municipals. El regidor d’esports, Josep Maria Company, explica que la setmana 
passada van visitar l’equipament de les piscines tècnics de la Diputació, però que 
caldrà una nova visita. El regidor de serveis, Santi Garolera, explica que s’han 
demanat pressupostos sobre possibles sistemes de tractament de l’aigua de les 
piscines. 

L’alcalde dona per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la 
present acta. 
 

 

 
Rosa Martínez Costa 
secretària de l’Ajuntament 
 


