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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 10/2012  
Caràcter: extraordinària 
Data:  30 d’octubre 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  
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- 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 
 

- Adelaida Costa i Canadell, regidora, que s’ha excusat 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació provisional ordenances fiscals 2013. 
2. Calendari fiscal 2013. 
3. Dissolució del Consorci de turisme Vall de Sau-Collsacabra. 
4. Prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al 

servei de l’Ajuntament. 
5. Acord de no disponibilitat dels crèdits previstos per a l’abonament de la paga 

extraordinària del mes de desembre. 
6. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per al projecte de 

servei tècnic de joventut compartit. 
7. Conveni amb la Fundació privada Consell esportiu d’Osona per al suport a les 

activitats esportives dels centres d’ensenyament i entitats esportives del 
municipi. 

8. Sorteig membres meses eleccions al Parlament de Catalunya. 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. 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 
dia 25 de setembre de 2012. L’acta s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels 
onze que legalment componen el Ple de la Corporació, sense cap esmena. 

 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
1. APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2013. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde exposa quins són els criteris que s’han adoptat en 
la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013, i que han estat 
comentats àmpliament amb els regidors de l’Ajuntament: 
 
Proposa mantenir l’aplicació de l’increment de l’IPC de setembre a setembre, amb les 
següents excepcions: 
 

- Respecte l’impost de béns immobles de naturalesa urbana es suprimeix la bonificació 
introduïda l’any anterior per la domiciliació del rebut, tot i que es manté el 
fraccionament de la quota.  
Modificació dels índex aplicats en l’impost d’Activitats Econòmiques, en funció del 
carrerer. 

- Substitució dels mòduls per al càlcul de la base imposable de l’impost sobre les 
construccions, instal·lacions i obres pels aprovats per la Diputació de Barcelona, que 
combina diversos criteris tipològics  estudiats a partir d’un valor que determina el 
COAC. També es proposa un augment del tipus per aplicar a la base imposable del 
2,5 al 2,75. 

- Pel que fa a les taxes, a l’increment de l’IPC s’ha aplicat un arrodoniment d’aquelles 
que es liquiden en metàl·lic, per facilitar la seva gestió.  

- Taxa de gestió de residus: es proposa un augment de 3’2 % que no pot ser inferior 
assumint el compte del cost del servei. Es recull per primera vegada una quota per al 
disseminat, corregint la falta de criteri que hi ha ara en el padró, creu que és 
necessària una ordenació. El padró ha de reflectir un fet imposable clar. Es preveu 
una quota reduïda per al disseminat, tot i que hi ha una despesa més elevada per la 
recollida, per les reparacions i per la dificultat de control d’una recollida selectiva. La 
reducció suposa que la quota sigui del 70%. El criteri per concretar quin domicili té la 
consideració de disseminat ve determinat pel límit del sòl urbà segons el POUM. 
L’alcalde creu necessari fer un treball pedagògic important als veïns, cal fer una 
campanya, el regidor de serveis, Santi Garolera diu que cal endreçar les àrees 
d’aportació perquè ara es genera molt rebuig, cal una reestructuració dels punts 
juntament amb una campanya de divulgació. L’alcalde té ganes d’obtenir una 
resposta positiva dels veïns, perquè també els retornarà.  
 

Per altra banda l’alcalde explica que es proposa la creació de dues noves ordenances 
reguladores de la taxa del servei de teleassistència domiciliària i la taxa per la tinença i 



prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia, aquesta última 
concretament estableix una quota pels serveis de tramitació i/o renovació de la llicència de 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i també per l’estada diària d’un 
animal al centre de dipòsit i custòdia d’animals de companyia que s’han hagut de recollir 
pels serveis de l’Ajuntament. 
 
En relació al preu públic per a la prestació del servei local de teleassistència domiciliària, la 
regidora de Benestar Social, Trini Subirana, explica que actualment l’Ajuntament assumeix 
la part del cost del servei que no paga la Generalitat. Exposa que és una proposta que s’ha 
treballat amb els Ajuntaments veïns, establint un barems en funció del nivell de renda de 
l’usuari, la quota més elevada és de 5 € al mes, i per tant creu que és una quantitat 
perfectament assumible, que a més pot ser bonificada  en els supòsits previstos en la 
mateixa ordenança. Insisteix que l’únic objectiu és que l’usuari prengui consciència i es 
responsabilitzi del servei que obté. 
 
El regidor de cultura, Lluís Vilalta, explica la reestructuració que s’ha fet en les quotes de la 
taxa reguladora de la prestació de serveis de caràcter cultural pel que fa a l’ús dels 
equipaments culturals en funció d’unes franges horàries. Exposa que juntament amb els 
equipaments que ja hi figuren s’hi ha afegit l’Aula de Cultura. 
 
Referent a la taxa reguladora de les quotes per la utilització del pavelló poliesportiu, el 
regidor d’esports, Josep Maria Company, explica que no es proposa cap modificació en 
aquest moment, perquè creu necessari fer un replantejament de la situació actual. 

 
 
Acabat el debat sobre la modificació de les ordenances fiscals, per unanimitat dels deu  
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció 
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 
i següents.  

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

 

Ordenança 
fiscal núm.1 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança 
fiscal núm.2 

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança 
fiscal núm. 3 

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança 
fiscal núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres 



Ordenança 
fiscal núm.9 

Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues 

Ordenança 
fiscal núm. 10 

Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

Ordenança 
fiscal núm.11 

Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança 
fiscal núm.13 

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del 
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 

Ordenança 
fiscal núm.16 

Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 

Ordenança 
fiscal núm.18 

Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi 

Ordenança 
fiscal núm.20 

Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

Ordenança 
fiscal núm. 21 

Reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions 

Ordenança 
fiscal núm.27 

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis del cementiri 
municipal, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local 

Ordenança 
fiscal núm.29 

Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida, 
tractament i eliminació altres residus sòlids urbans 

Ordenança 
fiscal núm. 33 

Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública 

Ordenança 
fiscal núm.35  

Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i control sanitari dels 
establiments destinats a la producció, emmagatzamentge i 
comercialització de carn fresca i els seus derivats 

Ordenança 
fiscal núm.60 

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, 
esportiu i lúdic 



Tercer.- Imposar les taxes i preus públics per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local i aprovar les ordenances fiscals reguladores 
de les mateixes que a continuació es relacionen: 

-Ordenança fiscal núm 34: Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els 
animals de companyia. 

- Ordenança fiscal núm. 38: Taxa per la prestació del servei local de teleassistència 
domiciliària. 

Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012: 

 

Ordenança fiscal núm. 
3 

Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal núm.4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
urbans 

Ordenança fiscal 
núm.20 

Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

Ordenança fiscal núm. 
10 

Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

 

Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública 
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  



Ordenança fiscal núm. 
3 

Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal núm.4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
urbans 

Ordenança fiscal 
núm.20 

Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

Ordenança fiscal núm. 
10 

Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

 

Sisè.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances aprovades provisionalment, 
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, sense necessitat de 
prendre un nou acord. 

 
2. CALENDARI FISCAL 2013. 

 
Vista la proposta de calendari fiscal per a l’exercici 2013 presentada per l’OGT. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 

Primer.- Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2013 en període voluntari: 

Del 1 de febrer al 4 d’abril: Taxa de recollida d’escombraries. 
Del 1 de març al 3 de maig: Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
De l’4 d’abril al 5 de juny: Impost sobre bens immobles urbans 50%. 
Del 5 de setembre al 5 de novembre:    Impost sobre béns immobles rústics. 

Impost sobre activitats econòmiques. 
Taxa servei de cementiri municipal. 
Taxa per entrades de vehicles-guals. 
Impost sobre bens immobles urbans 50%. 

 
Segon.- Trametre el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, als efectes de la seva publicació i execució. 
     



3. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE TURISME VALL DE SAU-
COLLSACABRA. 

 
Vist l’acord de la Junta General del Consorci per a la Promoció Turística Vall de Sau 
Collsacabra, pres en la sessió extraordinària de data 27 de setembre de 2012, pel qual 
s’aprova inicialment la liquidació i dissolució del Consorci. 
 
Atès que segons l’article 24.4 dels Estatuts del Consorci i l’article 324.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis, és necessari que l’acord de dissolució pres per la Junta General 
sigui ratificat pels plenaris dels Ajuntaments. 
 
Vista la cessió que de forma gratuïta fa el Consorci a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
dels següents béns. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta General del Consorci per a la promoció 
Turística Vall de Sau Collsacabra referent a la l’aprovació inicial de la dissolució i liquidació 
del Consorci. 
 
Segon.- Acceptar la cessió gratuïta dels següents béns: 
  Punt d’informació multimèdia 
  Punt d’informació estàtica 
  Senyalització de camins  
  Senyalització de rutes BTT 
  Àrea de descans 
  Fulletons, postals i fotografies. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a l’efectivitat 
del present acord. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consorci per a la Promoció Turística Vall de Sau 
Collsacabra i a la resta d’ens consorciats. 
 
L’alcalde explica que és un tema del que ja se n’ha parlat en altres Plens en motiu de 
l’adhesió al Consorci de Turisme d’Osona. Exposa que aquest acord és un requisit per a 
l’execució de la inversió en camins subvencionada pel PUOSC al Consorci, mitjançant el 
canvi de titularitat a favor del Consell Comarcal d’Osona. El regidor de turisme, Josep Maria 
Company, afegeix que de la dissolució del Consorci es deriva una liquidació per tots els 
Ajuntament de 900 € aproximadament, que es pot assumir en relació a la despesa prevista 
inicialment d’aportació al Consorci que era de 6.000 €. 
 
 

4. PRESTACIÓ ECONÒMICA EN LA SITUACIÓ D’INCAPACITAT  TEMPORAL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT. 

 
Vist el que disposa l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, regula la prestació 



econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions 
Públiques i òrgans constitucionals, disposant que cada Administració Pública, en l’àmbit de 
les seves respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el 
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral, en 
les situacions d’incapacitat temporal, dins els límits que el mateix article estableix. 

Atès que la disposició transitòria quinzena del Reial Decret Llei 20/2012, estableix que les 
previsions relatives a les prestacions econòmiques en la situació d’incapacitat temporal del 
personal al servei de les administracions Públiques acollit al Règim General de la Seguretat 
Social seran desenvolupades per cada Administració Pública en el termini de tres mesos 
des de la publicació d’aquest Reial Decret Llei. 
L’alcalde explica que en el context de crisi es va publicar el RDL 20/2012, de 13 de juliol, per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que representa una 
pèrdua de drets dels treballadors, que no es reflecteix en una pèrdua de productivitat per 
part d’aquests mateixos treballadors, i per tant proposa, d’acord amb el que el Reial Decret-
llei preveu, complementar les prestacions que rep el personal en situació d’incapacitat 
temporal.  
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, 
s’acorda: 
 
Primer. Reconèixer al personal funcionari, laboral i càrrecs electes els següents 
complements en els supòsits d’incapacitat temporal: 

1. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, fins el 
tercer dia se li reconeixerà un complement retributiu del 50% de les retribucions que 
es vinguessin percebent el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia 
quart fins el vintè, ambdós inclosos, es reconeixerà un complement que sumat a la 
prestació econòmica reconeguda per la seguretat social sigui equivalent al 75% de 
les retribucions que vinguessin corresponent a aquest personal el mes anterior al de 
causar-se la incapacitat. A partir del vint-i-unè dia i fins els tres mesos, se li 
reconeixerà una prestació equivalent al cent per cent de les retribucions que es 
vinguessin percebent el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del 
primer dia del quart mes, i prèvia sol·licitud de l’afectat, es reconeixerà una prestació 
equivalent al 100% de les retribucions que es vinguessin percebent del mes anterior 
al de causar-se la incapacitat, si la malaltia causa de la situació d’incapacitat 
temporal és considerada greu segons l’informe mèdic perceptiu. 

2. El complement assolirà el 100% de les retribucions que es vinguessin gaudint en 
cada moment en casos d’incapacitat temporal causada per hospitalització -i mentre 
duri aquesta- i per intervenció quirúrgica –i mentre duri la corresponent 
hospitalització anterior i posterior a aquesta i el període mèdicament justificat de 
recuperació-. En aquests casos caldrà aportar els justificants necessaris. 

3. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la 
prestació reconeguda per la Seguretat Social serà complementada durant tot el 
període de duració de la mateixa, fins el 100% de les retribucions que vingués 
percebent el personal el mes anterior al de causar-se la incapacitat. 

4. Es consideren retribucions del mes anterior les que són fixes i periòdiques, i referides 
al mateix lloc de treball i una dedicació determinada. 



Segon. L’Ajuntament podrà verificar l’estat del malalt, mitjançant reconeixements mèdics 
pels metges de la mútua d’accidents de treball o d’altres facultatius que designi la 
Corporació. La negativa del personal a sotmetre’s als esmentats reconeixements 
determinarà l’extinció dels drets econòmics establerts, com a millores del règim de la 
Seguretat Social, a càrrec de la Corporació. També comportarà l’extinció o retirada del 
complement a càrrec de l’Ajuntament quan el resultat d’aquests controls sigui negatiu per 
considerar que el personal no es troba incapacitat per desenvolupar el seu treball; així com 
quan resulti constatada l’existència d’indicis suficients que la situació real del personal no 
l’incapacita per desenvolupar la seva feina.  

Tercer. El present acord tindrà efectes a partir del dia 15 d’octubre de 2012. 

 

5. ACORD DE NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS PREVISTO S PER A 
L’ABONAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE 
DESEMBRE. 

 
Aquest tema queda sobre la taula per a la propera sessió plenària. 
 
 

6. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL  
D’OSONA PER AL PROJECTE DE SERVEI TÈCNIC DE JOVENTU T 
COMPARTIT. 

 
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntament de 
Tavèrnoles, Les Masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant Pere de Torelló i Sant 
Julià de Vilatorta, per acollir-se al projecte de “Servei tècnic compartit Osona centre” inclòs 
en el Pla comarcal de joventut. 
 
El regidor de joventut, Marc Vilarrasa, explica l’aplicació del projecte a l’actual punt jove 
vilatortí, amb l’objectiu d’impulsar i donar més rendiment al servei en tota una sèrie de 
projectes com el camp de treball,  les activitats de Nadal... 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els 
Ajuntament de Tavèrnoles, Les Masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant Pere 
de Torelló i Sant Julià de Vilatorta, per acollir-se al projecte de “Servei tècnic compartit 
Osona centre” inclòs en el Pla comarcal de joventut. 
 
Segon: Prendre el compromís de despesa en el pressupost de l’exercici 2013 per un import 
de 3.933 € en l’aplicació pressupostària corresponent del capítol de transferències corrents.  
 



Tercer: Designar el senyor Marc Vilarrasa Codinach, regidor de joventut de l’Ajuntament, 
com a representant d’aquest Ajuntament a la Comissió de seguiment per planificar 
l’elaboració del pla i calendari de treball a desenvolupar en el municipi. 
 
Quart: Facultar el regidor d’esports, senyor Marc Vilarrasa i Codinach, perquè signi el 
conveni i els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 

7. CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA CONSELL ESPORTIU  D’OSONA 
PER AL SUPORT A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DELS CENT RES 
D’ENSENYAMENT I ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI. 

 
Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament i la Fundació privada Consell Esportiu 
d’Osona, per al suport a les activitats esportives dels centres d’ensenyament i entitats 
esportives del municipi organitzades pel Consell Esportiu d’Osona. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni amb la Fundació privada Consell Esportiu d’Osona, per al suport 
a les activitats esportives dels centres d’ensenyament i entitats esportives del municipi 
organitzades pel Consell Esportiu d’Osona. 
 
Segon: Reconèixer l’obligació per un import de 215’08 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 3.01.466.00 de l’estat de despesa del pressupost de l’exercici  2012. 
 
Tercer: Reconèixer el compromís de despesa en el pressupost de l’exercici 2013 per un 
import de 215’08 €. 
 
Quart: Facultar el regidor d’esports, Josep Maria Company i Sala, perquè formalitzi el 
conveni. 
 
 

8. SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA. 
 

Tot seguit es fa el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya que s’han de fer el dia 25 de novembre. 
 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 de 
març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de novembre 
de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de gener de 2011 i 
3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les meses electorals és 
competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes Electorals de Zona, i que els 
membres que la formen són designats mitjançant sorteig públic entre la totalitat de les 
persones censades menors de setanta anys, amb el nivell d’estudis que exigeix la Llei 
Electoral.  



Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades les 
següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals per les 
eleccions locals del dia 25 de novembre de 2012: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Frederic Altimiras Medina Ignasi Nogué Ylla 

1r. vocal Juan López García Marta Ribé Pradell 

2n. vocal Maria Teresa Gelmà Gras Manel Rodríguez Fernández 

President /1r. suplent Maria Rosa Basagaña Masó Gerard Torrents Buxó 

President/2n. suplent Alexandra López Fernández Aida Muntadas Piedrabuena 

1r.vocal/1r. suplent Teresa Jordà Arcarons Queralt Mitjavila Serradell 

1r. vocal/2n.suplent Josep Clarà Costa Alba Roca Barniol 

2n.vocal/1r.suplent Maria Rosario Jurado Morán Jordi Tanyà Fargas 

2n.vocal/2n.suplent Nadia Hammu Al Lal Frakachi Jesús Salarich Planas 

 

Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Josep Fiter Autet Ignasi Tort Codina 

1r. vocal Mercè Bou Faixedas Pol Padrós Segura 

2n. vocal Jaume Cornellas Torrents Francesc Molas Barris 

President /1r. suplent Carles Casas Vilaró Josep Maria Masgrau Fabregó 

President/2n. suplent Miquel del Sants Alemany Ylla Pere Palomera Casals 

1r.vocal/1r. suplent Olga Falguera Sala Daniel Moral Molina 

1r. vocal/2n.suplent David Hervías Parramon Roger Morral Palacín  

2n.vocal/1r.suplent Julià Cuní Rocadembosch Concepció Masnou Ferrer 

2n.vocal/2n.suplent Agustí Farrarons Campdelecreu Maria Ángeles Martínez Antón 

 



Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així com els 
respectius suplents i reserves. 
 
Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que procedeixi, 
d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels càrrecs dels 
membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de Vilatorta.  
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
1. PRECS I PREGUNTES. 

 
L’alcalde informa sobre el procés de selecció de personal que s’ha dut a terme, explica que 
s’ha seguit un procés transparent i garant, creu importat que a l’Administració s’hi accedeixi 
per mèrits i capacitat. Justifica l’adequació de la introducció en el procés de selecció de 
proves de caràcter psicotècnic efectuades per una empresa especialista en la matèria, que a 
més ha assessorat el Tribunal en tot el procés. L’alcalde expressa el seu desig que treballin 
molt. El regidor de serveis, Santi Garolera, creu que hi ha hagut un nivell molt alt i felicita als 
examinats i als examinadors davant la dificultat d’organitzar unes proves pràctiques amb 
tants aspirants.  
 
I no havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a 
secretària en transcric la present acta. 
 

 

 

 

 

Rosa Martínez Costa 
Secretària de l’Ajuntament 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

 


