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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 9/2010  
Caràcter: extraordinària 
Data:  2 de novembre de 2010  
Horari: de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del 
vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 
 

ASSISTENTS 
 

- Joan Rosell i Ballús, alcalde, presideix la sessió 
- Feliu Puigbò i Coll, tinent d’alcalde, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Jaume Miravet Peris, regidor 
- Josep Maria Company i Sala, regidor 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, regidor 
- Judit Serra i Marsal, regidora 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

ABSENTS 
 
- Joan Morera i Vilaregut, regidor, s’ha excusat 
- Anna Maria Rifà i Vinyes,  regidora. 
- Eduard Mimoso i Blanch, regidor, tercer tinent d’alcalde 

 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 

1. Amortització plaça de personal eventual: assessor per a l’organització de 
festes populars. 

2. Presa de possessió de regidor. 
3. Modificació de la composició de la comissió informativa especial de comptes. 
4. Nomenament de representats de la Corporació en òrgans col·legiats, que 

siguin de la competència del Ple. 
5. Creació fitxer dades personals referit a la nòmina dels treballadors de 

l’Ajuntament i aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona per a la 
gestió informatitzada de la nòmina. 

6. Sorteig membres de meses electorals per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya 28/11/2010. 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 



7. Ratificació decret de l’alcaldia pel qual es sol.licita la retirada de l’ordre del dia 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals de 
l’assumpte referent a l’executivitat del POUM de Sant Julià de Vilatorta. 

8. Coneixement de la resolucions de l'alcalde en matèria de delegacions  
9. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

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

El president declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió del dia 30 de 
setembre de 2010. Per unanimitat dels set regidors presents s’aprova l’acta. 
 

B.  PROPOSTES D’ACORD  

1. AMORTITZACIÓ PLAÇA DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSO R PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE FESTES POPULARS. 

 
En la sessió plenària de data 03/07/2010, es va aprovar la creació de la plaça d’assessor per 
a l’organització de festes populars que inclou les funcions d’impuls, gestió i control de 
l’organització dels esdeveniments festius que durant l’any l’Ajuntament tingui previstos. 
 
Atès que aquestes funcions es gestionaran per la pròpia regidoria de cultura i festes, es 
proposa al Ple: 
 
Primer: modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, que inclou les places de 
personal eventual, en el sentit d’amortitzar la plaça d’assessor per a l’organització de festes 
populars. 
 
Segon: sotmetre a informació pública la modificació de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2010, mitjançant anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis. 
En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord esdevindrà definitiu sense 
necessitat de prendre’n cap altre. 
 
Feta la proposta, el senyor Joan Carles Rodríguez exposa que la creació d’aquesta plaça ja 
va ser polèmica perquè creu que es va fer pensant més amb la persona que l’ocuparia que 
no pas amb la necessitat de les funcions, diu que ara l’amortització de la plaça corrobora 
aquest pensament. Per altra banda demana la presentació d’una memòria de les tasques 
realitzades per part de l’assessor. L’alcalde contesta que es presentarà en el Ple del mes 
que ve. 
 
La regidora Judit Serra qüestiona l’amortització de la plaça pel fet que la persona que 
l’ocupava hi hagi renunciat per a ser regidor. L’alcalde respon que les funcions s’assumiran 
des de la regidoria. 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per majoria dels set regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels regidors: senyor 



Joan Rosell i Ballús, Feliu Puigbò i Coll, Maria Carme Sala i Vila, Joan Carles Rodríguez i 
Casadevall i Jaume Vilella i Ramoneda,  amb l’abstenció del senyor Josep Maria Company i 
Sala, i amb el vot en contra de la senyora Judit Serra i Marsal 
 
 

2. PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDOR. 
 
Vista la credencial de regidor lliurada per la Junta Electoral Central a favor del senyor Jaume 
Miravet i Peris. 
 
A continuació, d’acord amb el que disposa el número 8 de l'article 108 de la Llei orgànica 
6/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, modificat per la Llei orgànica 8/1991, de 
13 de març, en el moment de la presa de possessió i per tal d'adquirir la plena condició del 
càrrec de regidor, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la 
Constitució, per això per part del President de la Corporació es formula al senyor Jaume 
Miravet i Peris, la següent pregunta: 
 

"-Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la constitució com a 
norma fonamental de l'Estat?" 

 
Contestant el senyor Jaume Miravet i Peris: - Per imperatiu legal, ho prometo. 

 
Havent pres possessió del càrrec, l’alcalde li dona la benvinguda per a treballar per al poble. 
També té unes paraules d’agraïment per a l’Oriol Tafanell pel sentit de la responsabilitat que 
ha demostrat en presentar la renúncia al càrrec ateses les seves noves responsabilitats, 
deixant pas a altres persones que s’hi poden dedicar. 
 
El senyor Josep Maria Company vol agrair també la tasca duta a terme per l’Oriol Tafanell, 
sobretot per l’organització de la  Fira de la Ceràmica, i també per l’impuls que ha donat a tots 
els temes relacionats amb el jovent, i espera que no es desfaci la feina que ha fet. 
 
 

3. MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFO RMATIVA ESPECIAL 
DE COMPTES. 

 
Vist l’acord de Ple de data 03/07/2007 pel qual es va constituir la comissió especial de 
comptes integrada pels següents regidors: Joan Rosell Ballús, president, Josep Oriol 
Tafanell i Silvestre, Josep Maria Company i Sala, Joan Carles Rodríguez i Casadevall i 
Jaume Vilella i Ramoneda. 
 
Vista la renúncia del senyor Josep Oriol Tafanell i Silvestre al càrrec de regidor, del qual en 
va prendre coneixement el Ple de la Corporació en data 30/09/2010. 
 
Atès que la credencial de regidor s’ha expedit a favor del senyor Jaume Miravet i Peris, que 
ha pres possessió del càrrec en aquest Ple, 
 
Per majoria dels vuit regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, amb els vots a favor de: Joan Rosell i Ballús, Feliu Puigbò i Coll, Maria Carme 



Sala i Vila, Jaume Miravet i Peris, i Jaume Vilella i Ramoneda i amb les abstencions de: 
Josep Maria Company i Sala, Joan Carles Rodríguez i Casadevall i Judit Serra Marsal, 
s’aprova que el regidor Jaume Miravet Peris formi part de la Comissió Especial de Comptes.  
 
 

4. NOMENAMENT DE REPRESENTATS DE LA CORPORACIÓ EN Ò RGANS 
COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE. 

 
Vist l’acord de Ple de data 03/07/2007 pel qual es varen nomenar els representants de la 
Corporació als òrgans col.legiats competència del Ple. 
 
Vista la renúncia del senyor Josep Oriol Tafanell i Silvestre al càrrec de regidor, del qual en 
va prendre coneixement el Ple de la Corporació en data 30/09/2010. 
 
Atès que la credencial de regidor s’ha expedit a favor del senyor Jaume Miravet i Peris, que 
ha pres possessió del càrrec en aquest Ple, al qual li han estat delegades les funcions de 
gestió de l’àrea relacionada en temes de cultura i festes, comunicació, informació i publicitat. 
 
Es proposa al Ple els següents nomenaments. 
 
- Al Consell Escolar Municipal: Carme Sala i Vila, Jaume Miravet i Peris, Josep Maria 

Company i Sala i Jaume Vilella i Ramoneda. 
- A la Comissió paritària de l’Aula de Cultura: Jaume Miravet i Peris, Joan Rosell i Ballús, 

com a titulars, i coma  suplents: Feliu Puigbò i Coll i Eduard Mimoso i Blanch. 
- Al Consorci de Turisme d’Osona: Joan Rosell i Ballús 
- Al Consorci de Turisme de la Vall de Sau-Collsacabra: Joan Rosell i Ballús 
 

L’alcalde explica que les competències relacionades amb turisme i en conseqüència la 
representació de l’Ajuntament als Consorcis relacionats amb aquesta matèria, no les delega 
perquè des de que l’Oriol Tafanell va deixar el càrrec se n’ha ocupat ell directament per la 
problemàtica actual sobre el manteniment d’aquests consorcis. 
La proposta s’aprova per majoria dels vuit regidors presents, amb els vots a favor de: Joan 
Rosell i Ballús, Feliu Puigbò i Coll, Maria Carme Sala i Vila, Jaume Miravet i Peris, i Jaume 
Vilella i Ramoneda, i amb les abstencions de: Josep Maria Company i Sala, Joan Carles 
Rodríguez i Casadevall, i Judit Serra i Marsal. 
 
 

5. CREACIÓ FITXER DADES PERSONALS REFERIT A LA NÒMI NA DELS 
TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT I APROVACIÓ CONVENI AM B LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INFORMATITZA DA DE LA 
NÒMINA. 

 
 
Vist l’acord de Ple de data 18 de juny de 2009 pel qual s’aprova l’encomanda de gestió a 
favor de la Diputació de Barcelona per a la gestió informatitzada de la nòmina dels 
treballadors de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Atesa la necessitat d’adaptar el conveni aprovat a la normativa sobre protecció de dades. 



 
Vist el nou conveni-tipus redactat per la Diputació i la necessitat de crear el fitxer de dades 
personals referit a la nòmina dels treballadors de l’Ajuntament. 
 
Per unanimitat dels vuit regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la creació del fitxer de dades personals referit a la Nòmina dels empleats 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta (AGINEEL), segons el detall de contingut i 
especificacions que consten a la clàusula dotzena del conveni tipus per a l’encomanda de 
gestió, i que diu:  
 
“Dotzena: Declaració de fitxer de dades de caràcter personal 

1. La Diputació s’encarregarà de la publicació del present Conveni, de la publicació de 
l’acord de l’Ens Local aprovant la creació del fitxer de dades personals AGINEEL o, 
en el seu cas, de les modificacions acordades per l’Ens Local respecte del que ja 
pogués tenir destinat a tal efecte, així com del registre o modificació del fitxer 
corresponent a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb les dades 
següents: 

 
 

a) Identificació del fitxer: 
Denominació 
AGINEEL (Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats 
dels ens locals). 
Finalitat 
Gestió integrada via web dels recursos humans i altres activitats derivades de la 
confecció i pagament de la nòmina dels empleats i els subjectes passius per IRPF 
de l’ens local 
b) Origen de les dades: 
Persones o col.lectius: Empleats de l’Ens Local als quals se’ls confeccions la 
nòmina i altres subjectes passius per IRPF als quals s’ha practicat retenció. 
Procedència i procediment de recollida: 

- Procedència: Dades facilitades per als interessats o els seus representants legals 
i d’administracions públiques. 

- Procediment: Enquestes, entrevistes, formularis i transmissió electrònica 
c) Estructura bàsica del fitxer: 
Base de dades 
Descripció del tipus de dades contingudes: 

- Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça postal i/o electrònica, telèfon, DNI o NIF, 
número de la seguretat social o mutualitat, número de registre personal, imatge. 

- Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, 
nacionalitat, lloc de naixement, llicències-permisos, formació i titulacions, cos –
escala-categoria-grau, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral, dades 
bancàries, plans de pensió-jubilació, dades de nòmina, impostos-deduccions, 
subsidis-beneficis. 

- Dades especialment protegides: de salut a efectes IRPF, afiliació sindical i 
infraccions administratives. 

- Sistema de tractament utilitzat: Mixt 



    -Automatitzat amb connexió remota i amb formularis web, mitjançant la xarxa 
de telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de Barcelona. 
    -No automatitzat (suport paper) 
d) Cessions 
Les consignades a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, el 
Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú; el Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
general de la seguretat social; el Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; la Llei reguladora 
de l’IRPF i la resta de previstes a les normes 
e) Transferències internacionals de dades 
Sense transferència internacional de dades 
f) Òrgan responsable del fitxer 

      Presidència de l’ens local 
g) Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, 

rectificació, cancel.lació i oposició. 
Registre general de l’ens local que encomana l’AGINEEL 
h) Mesures de seguretat 
De nivell alt 
 

Segon.- Aprovar la formalització d’un conveni amb la Diputació de Barcelona per fer efectiva 
l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels 
ens locals (per acrònim AGINEEL), d’acord amb el text del Conveni-tipus publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 140 de data 12 de juny de 2010. 
 
Tercer.- Adherir-se a les mesures de coordinació voluntària proposades per la Diputació i 
relatives a la declaració del fitxer automatitzat de la nòmina dels empleats de l’ens. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde perquè signi la documentació necessària per al desenvolupament 
del present acord. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Servei d’assistència en recursos humans de la Diputació 
de Barcelona. 
 
 

6. SORTEIG MEMBRES DE MESES ELECTORALS PER A LES EL ECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 28/11/2010. 

 
 
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 i la 3 de 15 de juny de 1998, 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 seixanta-cinc anys;   
 



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 al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre de 2010: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 
President Àngel García García Núria Sans Cuffí 

1r. vocal Miquel Corderroura Roviró Salomé Rekas Mussons 

2n. vocal Jordi Company Aguilar Anna Raurell Rovira 

President /1r. suplent Concepción Casanovas Rodríguez Josep Victori Casanovas 

President/2n. suplent Olga Loscos Fragoso Montserrat Morera Trasierra 

1r.vocal/1r. suplent Maria Mercè Casanovas Codina Concepció Mir Gallifa 

1r. vocal/2n.suplent Maria Isabel Boixeda Domènech Astrid Torra Valls 

2n.vocal/1r.suplent Maria Núria Carrera Vilaplana Maria Teresa Menció Cortina 

2n.vocal/2n.suplent Enric Besolí Codina Jordi Tió Molero 

 

Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 
President Marc Costa Trachsel Susana Rovira Cabeza 

1r. vocal Jorge Cirera Garcia-Talavera Vicenç Prat Aguilar 

2n. vocal Jordi Català Francàs Esther Pons Coma 

President /1r. suplent Jaume Costa Mestre Gemma Rica Botia 

President/2n. suplent Albert Costa Coromina Maria Ignasia Polo Pujadas 

1r.vocal/1r. suplent Montserrat Alsina Orra Gemma Vizcaino Salomó 

1r. vocal/2n.suplent Marta Figueras Costa Anna Sala Vergés 

2n.vocal/1r.suplent Maria Ester Albareda Salvadó Jordi Viver Fabregó 

2n.vocal/2n.suplent Agustí Farrés Puntí Jaume Sala Castells 

 



 
Per unanimitat dels vuit 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  

7. RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES SOL .LICITA LA 
RETIRADA DE L’ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ TERRITOR IAL 
D’URBANISME DE LES COMARQUES CENTRALS DE L’ASSUMPTE  REFERENT 
A L’EXECUTIVITAT DEL POUM DE SANT JULIÀ DE VILATORT A. 

 
 
En data 4 d’octubre de 2010, l’alcalde va signar un decret pel qual es demana a la Comissió 
d’Urbanisme de les Comarques Centrals, la retirada de l’expedient del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal.  
 
Atès que la verificació del text refós és competència del Ple, també ho és la sol.licitud de la 
seva retirada de l’ordre del dia de la sessió de la CUCC, en conseqüència cal ratificar per 
Ple aquest Decret. 
 
Alcalde explica que es va mantenir una  reunió amb tècnics de la CUCC on es va posar de 
manifest que el text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament el mes de juliol té unes 
incorreccions que no fa que no s’adeqüi a les prescripcions de l’acord d’aprovació definitiva 
per part de la Comissió, i que cal rectificar. Una vegada rectificats per l’equip redactor cal 
que el Ple hi doni de nou la seva aprovació amb una nova verificació. L’alcalde valora 
positivament el rigor en que els tècnics d’Urbanisme han estudiat el document perquè 
malgrat aquest tràmit representi un endarreriment, cal que el POUM no permeti errors 
d’interpretació al llarg de la seva apliació. 
 
La regidora Judit Serra demana si es tracta només d’aspectes formals o si se’n varia el 
contingut. L’alcalde respon que es tracta de rectificacions per a l’adequació a l’acord 
d’urbanisme i per tant no es modifica el contingut del mateix. 
 
Tots els regidors coincideixen en la necessitat i la importància que el POUM es comprovi bé. 
 
Per unanimitat dels vuit regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, es ratifica el decret de l’alcaldia de data 4 d’octubre de 2010 sobre la retirada del 
POUM. 
 
 



8. CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIONS DE L'ALCALDE EN MA TÈRIA DE 
DELEGACIONS  

 
En aquest punt de l’ordre del dia es donen a conèixer les competències que per part de 
l’alcalde han estat delegades al regidor Jaume Miravet segons decret de data 27 d’octubre i 
amb efectes a partir de la data de presa de possessió. 
Els regidors presents es  donen per assabentats. 
 
 

9. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Josep Maria Company planteja dues qüestions: 
 
- Seu a la plaça Major del Consorci de Turisme: l’alcalde explica que ja està redactat un 

projecte d’ampliació del punt d’informació del Consorci Guilleries-Savassona per a situar-
hi la seu del Consorci de Turisme Vall de Sau-Collsacabra, per al qual aquest Consorci 
disposa d’un ajut del PUOSC 2012, però que ara s’ha de veure com es gestiona amb la 
integració d’aquest Consorci al Consorci de Turisme d’Osona. En conseqüència en 
l’immoble on hi havia el servei de correus no es farà cap actuació. 

  
- Capella del cementiri tancada el dia de Tots Sants. L’alcalde contesta que és el mossèn 

qui es cuida d’aquesta capella, i confirma que avui, dia dels Difunts hi diu una missa. El 
regidor Joan Carles Rodríguez creu que el cementiri és municipal i que s’hauria de tenir 
més cura de la capella per part de l’Ajuntament. 

 
Acabats els precs i preguntes l’alcalde posa de manifest al Ple que el poble ja ha arribat als 
3.000 habitants. 
 
 
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 

 
 



 

NOMENAMENT DE REPRESENTATS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGA NS 
COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.  
 
 



 

AMORTITZACIÓ PLAÇA PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE FESTES POPULARS.  
 



 

PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDOR 
 
 

 
 

 


