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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm. 6/2010 
Caràcter: extraordinària 
Data: 22 de juliol de 2010 
Horari: de 2/4 de 10 a ¾ 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 
- Anna Maria Rifà i Vinyes,  regidora 
- Eduard Mimoso i Blanch, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, regidor 
- Josep Maria Company i Sala, regidor 
- Judit Serra i Marsal, regidora, regidora 
- Jaume Vilella i Ramoneda 
- Joan Morera i Vilaregut, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

ABSENTS 
- Josep Oriol Tafanell i Silvestre, regidor, segon tinent d’alcalde 

 

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

B. Propostes d’acord 

1. Verificació del text refós del pla d'ordenació urbanística municipal. 
2. Proposta modificació plantilla personal 
3. Acceptació subvenció funcionament llar d'infants curs 2009/2010 

 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1.  Ratificació decret reducció retribucions regidors equip de govern. 
2.  Certificació núm.2 de l’obra. “Construcció equipament socio-assistencial” 
3.  Precs i preguntes 



 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
 
A. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 

El president declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió del dia 1 
de juliol de 2010. Per unanimitat dels deu regidors presents s’aprova l’acta sense cap 
esmena.  

 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL. 

 
L’alcalde demana que aquest punt de l’ordre del dia es tracti en una propera sessió, 
atès que la documentació està incompleta, si a tots els regidors va bé es convoca per 
al proper dimecres 28 de juliol. Els regidors presents hi donen la seva conformitat. 
 

2. PROPOSTA MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL 
 
Vista la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2010, aprovada inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament en data  23 de desembre de 2009, esdevenint definitiva per no 
haver-se presentat cap reclamació durant el termini d’informació pública que es va 
realitzar mitjançant anuncis al BOP núm.313 annex 4 de data 31/12/2009 i al tauler 
d’anuncis municipal, publicant-se íntegrament en el BOP núm. 37 de data 12/02/2010. 
 
En la plantilla de personal que inclou totes les places, siguin de funcionaris, de laborals 
o d’eventuals, de l’Ajuntament, estan previstes les places de la llar d’infants següents: 
 
-personal laboral  
III Servei Llar d’infants    grup    núm.places            vacants 

-Mestra especialista en educació infantil   A2   4                      4                           
-Ajudant. Tècnic esp. en jardí d’infància     C1                  3        3   
-Assistent     E                     1        1      
-Cuinera                                                     E                  2           1                           

Vistes les resolucions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de 
dates 9 de gener de 2002 i de 10 d’abril de 2006, inicial i d’ampliació respectivament, 
per les quals s’autoritzen un total de 74 places, a raó de: 



1 grup de 0-1 any: 8 
2 grups de 1-2 anys: 13 + 13 
2 grups de 2-3 anys: 20 + 20 
 
Vista la matrícula per aquest proper curs 2010/2011 que és d’un total de 52 
nens/nenes, dels quals 41 són amb dinar, amb la següent distribució: 
grup de 0-1 anys: 3 
grup de 1-2 anys: 23 
grup de 2-3 anys: 26 
 
Vist el decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centre, i determina el nombre i qualificació dels professionals 
que s’han de fer càrrec, en tot moment, de l’atenció educativa dels infants:  

- Els professionals que imparteixen el primer cicle d’educació infantil han d’estar 
en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de 
grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol 
altre títol, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors. 

- El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al 
nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més 
per cada 3 grups. 

- Per cada tres grups o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol 
de mestre amb l’especialitat d’educació infantil o el de grau equivalent. 

- L’atenció educativa als infants ha d’anar a càrrec, en tot moment, del personal 
qualificat a què es fa esmen 

Amb l’objectiu d’equilibrar al màxim els ingressos i les despeses d’aquest servei i de 
no augmentar el dèficit que genera, mantenint la qualitat de la prestació i complint la 
normativa vigent en relació a la ràtio professionals/infants. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
Primer: aprovar la modificació de la plantilla de personal laboral de la llar d’infants 
municipal en sentit de suprimir la plaça d’assistent i una plaça de cuinera: 

-personal laboral  
III Servei Llar d’infants    grup    núm.places            vacants 

-Mestra especialista en educació infantil   A2   4                      4                           
-Ajudant. Tècnic esp. en jardí d’infància     C1                  3        3   
-Cuinera                                                     E                  1          0                           

 
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. 



 
L’alcalde explica que s’han mantingut reunions amb les treballadores de la llar 
d’infants, i que s’ha intentat buscar alternatives als acomiadaments, com ara la 
tramitació d’un expedient de regulació de l’ocupació, però que la normativa vigent no 
permet reduir els grups per al nombre de matrícules que s’han fet, i que a més obliga a 
que el personal que atent els infants disposi d’una titulació, en conseqüència no queda 
cap altre opció que resoldre els contractes d’una ajudant i d’una cuinera, i per aquest 
motiu cal que el Ple aprovi la modificació de la plantilla. Afegeix que s’ha comunicat a 
les treballadores verbalment i que se’ls farà el preavís i se’ls pagarà la indemnització 
que la llei preveu per l’acomiadament per causes objectives. Deixa clar que per ell la 
situació còmode seria mantenir tots els llocs de treball però seria una irresponsabilitat 
per la seva part ja que augmentaria el dèficit del servei.  
 
El portaveu del grup municipal d’ERC, Joan Carles Rodríguez, considera que la 
proposta respon a dades objectives, però creu que el tema no s’ha treballat amb prou 
antel·lació per facilitar a les treballadores acomiadades trobar una sortida laboral. La 
regidora d’educació, Maria Carme Sala explica que el número d’inscripcions ja era molt 
baix, però amb la directora varen acordar esperar si en el període de matriculació 
augmentava. 
 
El regidor Josep Maria Company planteja els problemes que pot ocasionar la reducció 
de plantilla, com ara una baixa o qui farà  les tasques de rentar roba... La regidora 
respon que totes feines les hauran de fer les mateixes treballadores i que en cas de 
baixa s’haurà de buscar substitució. 
 
El portaveu del grup municipal d’Independents de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, 
Jaume Vilella, proposa fer una reflexió sobre les causes que han provocat a la llar 
d’infants municipal una disminució de matrícules substancial, quan l’altra llar d’infants 
del municipi té totes les places ocupades. La resposta de l’alcalde en el sentit que com 
a Administració, l’Ajuntament té l’obligació de complir tota la normativa vigent per a la 
prestació del servei de llar d’infants, provoca al regidor Jaume Vilella una segona 
reflexió en veu alta, en el sentit de plantejar la responsabilitat que pugui tenir 
l’Ajuntament en el supòsit que l’altre llar d’infants no compleixi la normativa vigent. 
L’alcalde li contesta que això és un altre tema, diferent d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 
El regidor Josep Maria Company proposa informar a les famílies que empadronin 
nens/es de 0 a 3 anys del servei de la llar d’infants municipal Patuleia. Tots els 
regidors recolzen la iniciativa i en aquest sentit es donaran instruccions a les persones 
que atenen el públic, en les termes que permeti la Llei de Protecció de Dades. 
 
Acabat el debat, la proposta de modificació de la plantilla de personal per a l’exercici 
2010 s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 
 
 
 



 
3. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS CURS 

2009/2010 
 
Vista la Resolució 2267/2010 de 7 de juny del Departament d’Educació, per la qual 
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 
2009-2010, concedint a aquest Ajuntament una ajut de 126.000 € a raó de 1.800 € per 
a 70 infants matriculats al curs 2009/2010. 
 
Atès que per al pagament de la subvenció el Departament d’Educació requereix 
l’acceptació pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: acceptar la subvenció del Departament d’Educació d’un import de 126.000 € 
per al funcionament de la llar d’infants municipal Patuleia durant el curs 2009/2010. 
 
Segon: trametre aquest acord al Departament d’Educació per tal que faci el pagament 
de la subvenció. 
 
 
 
C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
1. RATIFICACIÓ DECRET REDUCCIÓ RETRIBUCIONS REGIDORS EQUIP DE 

GOVERN 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es planteja la ratificació del decret de l’alcaldia de 
data 7 de juliol de 2010, pel qual es resol que es practiqui una reducció en les 
retribucions dels regidors de l’equip de govern per a pal.liar la retallada retributiva 
practicada als treballadors de l’Ajuntament, concretament a la paga extra del 
desembre. Els regidors del grup municipal d’ERC demanen a l’alcalde perquè no ho va 
proposar en l’anterior Ple, l’alcalde contesta que li calia parlar-ne en una reunió de 
treball i així ho va fer el següent dimecres després del Ple. 
 
Tots els regidors es sumen a la proposta feta per l’alcalde, i per unanimitat dels deu 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, 
s’acorda: 
 
Primer: ratificar la resolució de l’alcalde de data 7 de juliol de 2010, sobre la reducció 
de les retribucions de l’alcalde i dels regidors amb competències delegades. 
 



Segon: rectificar l’acord pres en la sessió plenària del dia 1 de juliol en el sentit que 
l’import reduït de les retribucions dels regidors dels grups municipals d’ERC i 
d’Independents de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, també s’apliqui a pal.liar la 
retallada retributiva practicada a tots els treballadors de l’Ajuntament, funcionaris, 
laborals i eventuals, concretament en la paga del mes de desembre i a parts iguals per 
a tots ells. 
 
Tercer: publicar al BOP les retribucions dels regidors resultants de l’aplicació d’aquesta 
mesura. 
 

2. CERTIFICACIÓ NÚM.2 DE L’OBRA. “CONSTRUCCIÓ EQUIPAMENT 
SOCIO-ASSISTENCIAL” 

 
Es dona compte al Ple del decret de l’alcaldia de data 12 de juliol de 2010 pel qual s’ha 
aprovat  la certificació núm.2 de les obres “Construcció equipament socio-assistencial”, 
per un import de 25.253’27 € més 4.040’52 € en concepte d’IVA, reconeixent 
l’obligació a favor de l’empresa Construccions Ramon Compte SL. 
 
Tots els regidors es donen per assabentats. 
 

 
3.  PRECS I PREGUNTES. 

 
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, l’alcalde explica els següents temes: 

- Vestidors del camp de futbol: s’estan estudiant els pressupostos demanats a 
empreses per a instal.lar 3 mòduls i retirar l’actual. El senyor Josep Maria 
Company creu imprescindible parlar amb els responsables del club de futbol de 
Sant Julià i també demanar informació dels mòduls que Tona va instal.lar en el 
seu antic camp de futbol perquè funcionaven bé. 

- Desdoblament de l’eix transversal: supressió de l’actuació complementària en 
el reformat del projecte executiu. Explica la conversa mantinguda amb el 
Director General de Carreteres, després d’assabentar-se per CEDINSA que no 
es preveu  cap actuació d’enllaç de l’eix amb el nucli de Sant Julià per motius 
econòmics, el senyor Jordi Follia va assegurar-li que des de Carreteres s’està 
estudiant la millor alternativa i que per aquest motiu el projecte no en recull cap. 
En Joan Carles Rodríguez, que va estar present en una reunió amb el Director 
General, creu que s’ha d’esperar un temps prudencial, però, si cal, s’ha de 
plantejar una moció al Parlament. 
 

Comença el torn de precs i preguntes el regidor d’ERC, Josep Maria Company 
 



- Afectació de la Font de la Riera per les obres de desdoblament de l’eix 
transversal: l’alcalde explica que després de les vacances hi haurà una reunió 
amb CEDINSA per comprovar com quedarà i que hi ha un compromís per 
buscar solucions. 

- Considera que durant els actes de la Festa Major s’han produït errors de 
comunicació: de la falta de participació dels grups de Cantonigròs, del 
problema tècnic que hi va haver per passar la pel·lícula anunciada, dificultat per 
llegir el programa d’actes... 

- Canvis de sentit en el trànsit del nucli de la població: creu que s’hauria d’haver 
informat a través de la revista i tampoc s’ha fet. El regidor de serveis, Eduard 
Mimoso, respon que respecta els seu parer, però ell no ho creu necessari 
perquè els vigilants tenien ordres seves d’informar als conductors i de ser 
permissius en aquests canvis. La Judit Serra li replica que no costa res 
informar als veïns. 

 
El senyor Joan Carles Rodríguez denúncia que terceres persones li han fet saber que 
un llogater del Casal Núria ha pintat amb pintura blanca un porxo on hi ha gravats de 
Llucià Costa, i que convindria averiguar-ho, l’alcalde diu que trucarà al propietari. 
 
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 

 


