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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 8/2012  
Caràcter: extraordinària 
Data:  29 d’agost de 2012 
Horari: de les 7 a  les 8 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 
- 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 
 

- Trini Subirana i Arumí, regidora, 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 2013 
2. Verificació del text refós del Pla especial d’ordenació de la finca El 

Mesquí. 
3. Modificació del contracte de gestió del servei del gimnàs del pavelló 

esportiu municipal, mitjançant concessió. 



4. Aprovació provisional modificació taxa per a la prestació de serveis de 
caràcter cultural, esportiu i lúdic. 

5. Elecció jutge/essa de pau, titular i substitut/a. 
6. Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la redacció del mapa de 

patrimoni cultural de Sant Julià de Vilatorta. 
7. Bases i convocatòria per a l’atorgament de beques municipals en 

matèria d’esports per a la inclusió social.  
 

 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

8. 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 de 18 de juliol de 2012, per unanimitat dels assistents s’aprova sense 
cap esmena. 
 

B.  PROPOSTES D’ACORD 
 

 
1. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013 

 
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/185/2012, de 22 de juny, 
per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2013. 

 
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 20 de maig (dilluns de Pasqua Granada)  i 26 de juliol (divendres de la 
Festa Major), com a festes locals del 2013 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. 
 
L’alcalde exposa que el resultat de la decisió que es va prendre l’any passat canviant 
la data de la festa local corresponent a la Festa Major, no ha estat del tot satisfactori, 
però la proposta manté la data amb l’objecte de persistir. La regidora Maria Carme 
Sala creu que el divendres no ha funcionat ni ho farà, i que el dilluns permetia gaudir 
més dels actes del diumenge. L’alcalde considera que cal donar una altra oportunitat al 
divendres atès que per al dilluns no hi ha organitzat cap acte.  

Finalment per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació s’aprova la proposta. 

 
2. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL 

D’ORDENACIÓ DE LA FINCA EL MESQUÍ. 
 
Vist l’acord de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central, de data 5 de juliol de 
2012 pel qual s’aprova definitivament el Pla especial urbanístic de la finca del Mesquí 
de Sant Julià de Vilatorta, promogut pel senyor Ferran Jubany Herms i tramès per 
l’Ajuntament, supeditant la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament, en el qual s’han 
d’incorporar unes determinades prescripcions. 
 
Vista la documentació que el promotor del Pla especial presenta a l’Ajuntament en 
data 27 de juliol, en compliment de l’acord de la Comissió d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal que posa de manifest l’adequació del text refós 
presentat del Pla especial d’ordenació de la finca del Mesquí a les prescripcions 
determinades en  l’acord de la Comissió d’Urbanisme. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Verificar el text refós del Pla especial d’ordenació de la finca del Mesquí de 
Sant Julià de Vilatorta, promogut pel senyor Ferran Jubany Herms. 
 
Segon: Requerir el promotor perquè inscrigui la indivisibilitat registral de la finca, que 
serà condició per a l’atorgament de les llicències urbanístiques que corresponguin. 
 
Tercer: Trametre dos exemplars del text refós en suport paper i un en suport 
informàtic, a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central, als efecte que n’acordi 
la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat. 
 
 



L’alcalde expressa la seva satisfacció per l’aprovació d’aquest planejament, per la 
revalorització que representarà per la finca i en definitiva per tot el municipi,  amb un 
projecte gastronòmic de rellevància i adequat a l’entorn.  
 
 

3. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D EL 
GIMNÀS DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL, MITJANÇANT 
CONCESSIÓ. 

 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Pau Riba, actual concessionari de la gestió 
del servei del gimnàs del pavelló municipal, en la qual s’exposa el trencament de 
l’equilibri econòmic-financer de la concessió produït per l’increment del tipus d’IVA en 
la prestació d’aquest tipus de servei, a partir de l’1 de setembre de 2012, acompanyat 
d’un estudi econòmic on es concreta la seva repercussió. 
 
Vist el contracte per a la gestió del servei del gimnàs del pavelló municipal, mitjançant 
concessió, signat el 9 de març de 2012 i amb efectes  des del primer dia del mes, en el 
qual s’estableix que les modificacions de les condicions de gestió del servei previstes 
en el plec han de garantir l’equilibri econòmic financer de la concessió. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars en les que s’estableix com a 
obligació de l’Administració mantenir l’equilibri econòmic financer de la concessió, 
segons la qual es compensarà al concessionari per raó de les modificacions que 
l’Ajuntament li ordenés introduir en el servei que incrementessin les despeses o els 
costos, o comportin la disminució d’ingressos. 
 
Vist l’informe emès per secretaria.intervenció, en el qual es posa de manifest que 
l’equilibri econòmic-financer s’ha de mantenir durant tota la durada de la concessió i 
que pot ser destorbat per factors externs com la modificació de la fiscalitat de la 
concessió. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer: Aprovar la disminució de l’import del cànon establert en la clàusula setena del 
contracte de gestió del servei del gimnàs del pavelló esportiu municipal, que es fixa en 
1.800 € a partir de l’1 de setembre de 2012, per entendre que queda justificat el 
trencament de l’equilibri econòmic-financer a conseqüència de l’augment del tipus 
impositiu de l’impost sobre el valor afegit. 
 
Segon: Notificar aquesta resolució al concessionari, als efectes oportuns. 
 
L’alcalde explica les condicions en les que es va atorgar la concessió de la prestació 
del servei del gimnàs del pavelló sobre les quals el concessionari va fer les seves 
previsions, que a partir de l’1 de setembre es veuen alterades per l’augment del tipus 
d’IVA per aquest servei. Aquest fet altera l’equilibri econòmic-financer de la concessió, 
considerant que les tarifes que aprova l’Ajuntament i que el concessionari percep dels 
usuaris, inclouen l’IVA. Per altra banda el concessionari ha mostrat, en les reunions 



que s’han fet, la voluntat d’evitar la repercussió total de l’augment de l’IVA als usuaris 
perquè això pot ser contraproduent respecte l’objectiu d’incrementar el número 
d’usuaris. L’alcalde creu que és evident que el servei ha millorat, a tots nivells, i per 
tant més enllà de l’obligació legal, cal vetllar perquè es mantingui l’equilibri econòmic-
financer de la concessió. El regidor Jaume Miravet creu que l’augment de l’IVA s’ha de 
repercutir íntegrament a les quotes, i aprovar la tarifa sense l’IVA, atès que si es manté 
aquesta situació l’augment de quotes i/o d’usuaris representarà per al concessionari 
una disminució dels guanys en proporció, opina que aquest mesura no garanteix 
l’equilibri econòmic-financer del concessionari, i que tal i com ha denunciat en diversos 
plens el cànon exigit al concessionari és desmesurat i que s’havia d’haver establert un 
sistema progressiu, exposa que el temps li està donant la raó i ho demostra el fet que  
el concessionari no compleix els terminis de pagament del cànon. El regidor demana 
que consti en acta que ell sempre ha anat a favor del concessionari, i l’alcalde contesta 
que ell no entén així. 
 
Per altra banda l’alcalde, també explica dos acords que de mutu acord s’han pres amb 
el concessionari: el primer, el finançament de la meitat del cost del material que el 
concessionari va haver d’adquirir pel mal estat en que es trobava el que segons el plec 
de clàusules de la concessió aportava l’Ajuntament, i que s’imputarà a l’exercici 2013. I 
per altra banda la possibilitat que el concessionari ofereix als jugadors dels primers 
equips de futbol i bàsquet perquè utilitzin el gimnàs en un horari determinat. 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta dels deu regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a 
favor dels/de les senyors/es: Joan Carles Rodríguez i Casadevall, Santi Garolera i 
Comas, Jaume Vilella i Ramoneda, Adelaida Costa i Canadell, Josep Maria Company i 
Sala, Lluís Vilalta i Vivet, Marc Vilarrasa i Codinach i Maria Carme Sala i Vila i amb els 
vots en contra dels senyors Feliu Puigbò i Coll i Jaume Miravet i Peris. 
 

 
4. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ TAXA PER A LA 

PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU  I 
LÚDIC. 

 

Vista la sol·licitud del concessionari del servei del gimnàs del pavelló demanant la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei, 
justificada en repercutir part de l’increment del tipus d’IVA que passa de ser reduït a 
tipus general i per tant al 21%. 
 
Atès que es tracta d’un tema debatut en l’anterior punt de l’ordre del dia, en el sentit 
que els regidors s’han pronunciat sobre la repercussió de l’augment del tipus d’IVA tant 
pel que fa a la reducció del cànon com de l’augment de la taxa. 
 
Per majoria absoluta dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el 
Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels/de les senyors/es: Joan Carles 
Rodríguez i Casadevall, Santi Garolera i Comas, Jaume Vilella i Ramoneda, Adelaida 



Costa i Canadell, Josep Maria Company i Sala, Lluís Vilalta i Vivet, Marc Vilarrasa i 
Codinach i Maria Carme Sala i Vila i amb els vots en contra dels senyors Feliu Puigbò i 
Coll i Jaume Miravet i Peris, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 60 
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural , esportiu i lúdic, 
en el sentit següent: 
 
 Article 4. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
c) Gimnàs        
     Tarifa normal  39 €/mes 
     Tarifa infantil  (fins a 15 anys)  29 €/mes 
     Tarifa reduïda 1 sessió setmanal  29 €/mes 
     Tarifa jubilats ( a partir de 65 anys)  29 €/mes 
     Tarifa personal Ajuntament  29 €/mes 
     Tarifa familiar. Pares/fills  Titular: 39 € 

Resta: 29 € 
     Matrícula      59 € 
     Matrícula provisional, màxim 3 mesos      15’50 € 
     Quota de manteniment 50% quota 

usuari 
 
Segon: sotmetre a informació pública per un termini de 15 dies a comptar des de la 
publicació de l’anunci en el BOP.  
 
Tercer: Durant el període d’exposició pública de l’ordenança fiscal modificada  
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. 
 
Quart: notificar el present acord al concessionari del servei del gimnàs del pavelló. 
 
 

5. ELECCIÓ JUTGE/ESSA DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT/A . 
 
El Reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de Juny, disposa que els Jutges de 
Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de 4 anys per la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia i que el nomenament recaurà sobre les 
persones elegides pels respectius Ajuntaments. 



Atès que el termini d’aquest període fineix aquest any, per la qual cosa s’ha fet pública 
la convocatòria corresponent amb la inserció d’un edicte en el BOPB de data 24 de 
juliol de 2012  i en el tauler d’anuncis municipal. 

Vistos els currículums presentats per les dues candidates que han concorregut a la 
convocatòria, llurs activitats no han de representar cap incompatibilitat amb el càrrec 
de Jutge de Pau.  

Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, i per tant amb el quòrum exigit en l’article 6 del reglament 3/1995, de 
7 de juny, dels Jutges de Pau, s’acorda: 

Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
el nomenament com a jutge/essa de pau titular, la senyora Purificación Pérez Faro. 

Segon.- Proposar a la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
el nomenament com a jutge/essa de pau substituta, la senyora Laia Bas Bosch. 

Tercer.- Trametre aquest acord juntament amb l’expedient de tramitació al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per tal que procedeixi al nomenament del Jutge de 
Pau i el substitut de Sant Julià de Vilatorta. 

 
6. CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 

REDACCIÓ DEL MAPA DE PATRIMONI CULTURAL DE SANT JUL IÀ 
DE VILATORTA. 

 
Vist el conveni específic de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona per a la realització i manteniment del mapa de patrimoni cultural del terme 
municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
L’alcalde explica que el municipi té patrimoni immobiliari, però també mobiliari i 
immaterial, i que cal catalogar aquests béns per permetre’n la seva conservació i 
estudi per part d’erudits i interessats. També explica quina és l’aportació econòmica 
que haurà de fer l’Ajuntament, i que és d’un 20% del total del cost, import que s’ha vist 
afectat per l’increment del tipus d’IVA. 
 
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 l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, per a la realització i manteniment del mapa de patrimoni cultural del terme 
municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon: Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.3.461.02 de 
l’estat de despeses del pressupost de l’exercici vigent. 
 
Tercer: Facultar l’alcalde per a la formalització d’aquest conveni. 



Quart: Notificar aquest acord a l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona. 

 

 
7. BASES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE BEQUE S 

MUNICIPALS EN MATÈRIA D’ESPORTS PER A LA INCLUSIÓ 
SOCIAL.  

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde explica que la Diputació de Barcelona, en el 
marca del Catàleg de suport als serveis i activitats locals 2012, ha atorgat a 
l’Ajuntament una subvenció de 1.875 € per a una línia de beques municipals en 
matèria d’esports per a la inclusió social.  
 
Per tal d’obrir la possibilitat d’accedir a aquestes beques a totes les famílies del 
municipi, s’ha considerat convenient aprovar unes bases que regulin la concessió 
d’aquests ajuts amb criteris nets i transparents sense cap tipus de discriminació, 
l’alcalde creu que en l’actual context de crisi econòmica, tot i fer-se un seguiment 
d’aquelles famílies amb problemes econòmics per part dels serveis socials municipals, 
segur que n’hi ha d’altres que es podran acollir a aquestes convocatòries, i en 
conseqüència cal donar-ne publicitat, a pesar que la dotació econòmica és reduïda. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores dels ajuts individuals municipals per assistir a 
activitats esportives per a les famílies amb infants i adolescents.  
 
Segon.- Aprovar la convocatòria per a la sol·licitud d’aquests ajuts per a l’exercici 2012 
i publicar-la en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici  2012, 
condicionada a la modificació pressupostària corresponent. 
 
 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes l’alcalde demana als regidors que formen 
part de la Comissió especial de comptes que s’acordi una data per fer informar el 
compte general de l’exercici 2011, tenint en compte els terminis legalment previstos. 
S’acorda que la Comissió es reunirà el proper 7 de setembre a 2/4 de 9 del matí. 
Excusa la seva absència el regidor Jaume Miravet.  
 



L’alcalde també explica que s’han publicat les convocatòries del personal de la brigada 
i de l’operari-conserge. 
 
El senyor Jaume Miravet demana si l’Ajuntament té prevista una nova convocatòria per 
a l’arrendament de la casa de la mestra de Vilalleons, que properament quedarà sense 
llogaters, l’alcalde li contesta que s’hi està treballant.  
 
Finalment l’alcalde explica l’èxit a Sant Julià de Vilatorta de la convocatòria a la 
manifestació per a la Independència feta per l’Assemblea Nacional de Catalunya, i 
anima als regidors a participar-hi. Alhora informa dels actes que en motiu de la Diada 
de Catalunya es faran al poble.  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  



  



 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


