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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 8/2010  
Caràcter: ordinària 
Data:  30 de setembre de 2010  
Horari: de 2/4 de 10 a 1/4 d’12 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, tercer tinent d’alcalde 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, regidor 
- Josep Maria Company i Sala, regidor 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor 
- Joan Morera i Vilaregut, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

ABSENTS 
 

- Josep Oriol Tafanell i Silvestre, regidor, segon tinent d’alcalde 
- Judit Serra i Marsal, regidora 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 

1. Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidor 
2. Atorgament subvencions entitats culturals i esportives 
3. Xifra de població del padró d’habitants a 1.1.10 
4. Recepció urbanització pla parcial “El Solà” 
5. Conveni amb el Consell Comarcal sobre protecció civil 
6. Aprovació compte general 2009 
7. Aprovació inicial modificació pressupostària 4/2010 

 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

8. Certificació núm.3 de l’obra”Construcció equipament socio-assistencial 
9. Resolucions de l’alcaldia 
10. 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 28 de 
juliol de 2010. Per unanimitat dels nou regidors presents s’aprova l’acta. 

B. PROPOSTES D’ACORD  

1. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR  
 
Vist l'escrit presentat pel senyor  Josep Oriol Tafanell  Silvestre , en data  21 de setembre de 
2010 (R/E núm. 1162) mitjançant el qual presenta la seva renúncia, per raons personals, al 
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per la candidatura de Convergència 
i Unió.  

 

Atès que d’acord amb el que disposa l'article 182 de la Llei Orgànica de règim electoral general, 
en el supòsit de renúncia d'un regidor l’escó s’atribuirà al candidat, o en el seu cas, al suplent 
de la llista, atenent al seu ordre de col·locació. 

Vist el que disposa l’article 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals (RD 2568/86, de 28 de novembre), es proposa al Ple: 

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec presentada pel regidor de l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, senyor Josep Oriol Tafanell Silvestre. 

SEGON.- Posar en coneixement de la Junta Electoral Central que la persona següent en la 
llista de la candidatura de Convergència i Unió segons les llistes electorals de les passades 
eleccions locals celebrades el dia 27 de maig de 2007  és el senyor Jaume Miravet Peris. 

TERCER- Trametre la certificació del present acord a la Junta Electoral Central a l'efecte 
d’expedició de la credencial del candidat senyor Jaume Miravet Peris, per tal que pugui prendre 
possessió del càrrec de regidor. 

Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’aprova la proposta. L’alcalde té unes paraules d’agraïment a l’Oriol Tafanell per la 
feina feta durant la seva estada a l’Ajuntament i valora la responsabilitat que ha demostrat en 
prendre aquest decisió ja que no pot dedicar el temps que requereix el càrrec. Finalment li 
desitja molta sort en la seva nova etapa professional. El senyor Josep Maria Company 
qüestiona si l’equip de govern hagués pres alguna decisió si el propi regidor no hagués 
presentat la renúncia. El senyor Joan Carles Rodríguez  demana si les competències que 
exercia el regidor es delegaran de nou, l’alcalde contesta que encara ho ha de decidir. 

 
2. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I ESPO RTIVES 

 
Vistes les sol·licituds presentades dins el termini obert de convocatòria per les entitats i 
associacions sense finalitat de lucre inscrites en el Registre d’entitats del municipi que 
realitzin en el transcurs de l’any en l’àmbit territorial del municipi i referides a les àrees de 
cultura, ensenyament, esports, joventut, serveis socials, ja siguin lúdiques, cíviques, 



espectacles, jornades, cursos o activitats habituals i regulars. 

Ateses les bases que regulen la concessió de les subvencions per a activitats d'interès 
municipal, aprovades pel ple de l'Ajuntament en data 16 de desembre de 2003. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord.  

Primer.- Atorgar subvenció a les següents entitats pels imports que s'hi assenyalen, amb 
càrrec a les partides pressupostàries 48001.03.04, 48901.03.13 del pressupost de despeses 
d’aquest exercici:  

Entitat Import sol·licitat  Import Concedit  

Casal d’Avis 2.000,00 € 1.000,00 € 

Club Ciclista Calma 2.500,00 € 1.500,00 € 

APA Col·legi del Roser 1.200,00 € 500,00 € 

Coral Cants i Rialles 1.000,00 € 800,00 € 

Caramelles del Roser 1.590,00 € 500,00 € 

Amics Motos Antics 500,00 €  300,00 € 

Consell Joventut- Tupinots 0 € 2.136,41 € 

Societat Ocellaire 500,00 € 400,00 € 

Agrupació Sardanista 1.800,00 € 1.600,00 € 

Club Tennis Sant Julià 2.500,00 € 800,00 € 

Club Esportiu Vilatorta 3.500,00 € 1.200,00 € 

Associació Abaraka Bake 2.200,00 € 500,00 € 

AMPA Llar d’infants 600,00 € 500,00 € 

As. Veïns Vilalleons 3.500,00€ 500,00 € 

As. Veïns El Perer 250,00 € 250,00 € 

Grup de Puntaires 1.600,00 € 600,00 € 

Escuderia Osona 2.000,00 € 1.000,00 € 

Bici trial 500,00 € 400,00 € 

 

Segon.- Reconèixer l'obligació a favor de cada entitat beneficiària per l'import corresponent i 
fer-ne l'anotació comptable. 

Tercer.- Notificar a cada entitat beneficiària de la subvenció, l'import atorgat, requerint-los 
perquè abans d'acabar l'exercici justifiquin la subvenció concedida en la forma prevista en 
les bases aprovades. 

Feta la proposta s’inicia un debat: el senyor Josep Maria Company demana quin barem 
s’utilitza per decidir els imports que s’atorguen, l’alcalde respon que hi ha uns criteris que es 



valoren en cada sol.licitud i que posteriorment es comproven amb la justificació de la 
despesa que han de presentar les entitats a les quals se’ls ha de concedit una subvenció. El 
senyor Josep Maria Company qüestiona que es subvencioni una entitat com l’associació de 
veïns del Perer, perquè la festa l’organitzen per a ells mateixos, la regidora Maria Carme 
Sala li contesta que tots els actes que fan estan oberts a tothom. També demana perquè es 
dona una subvenció al col.legi del Roser, la regidora li respon que s’atorga a l’associació de 
pares i mares del col.legi. 
El senyor Joan Carles Rodríguez creu necessari plantejar-se per què moltes entitats del 
poble no han presentat sol.licitud: volei, ampa Bellpuig, Diedre..afegeix que la disminució del 
nombre de sol.licituds és un reflexa de la vida cultural i esportiva que viu el poble, la regidora 
Maria Carme Sala respon que aquestes entitats o bé no han fet cap activitat subvencionable 
o algunes ja no existeixen. Respecte al club tennis Sant Julià la regidora explica que 
l’Ajuntament hi té un conveni signat pel qual ofereixen uns serveis al veïns de Sant Julià 
encara que no en siguin socis, el senyor Josep Maria Company creu que s’haurien de donar 
a conèixer, l’alcalde contesta que comprovarà els compromisos. 
Pel que fa als Tupinots, el senyor Joan Carles Rodríguez critica que no hagin fet la sol.licitud 
i en canvi se’ls concedeixi una subvenció, l’alcalde explica que els anys anteriors el 
finançament de la seva participació en el Festa Major es feia a través de la coordinadora de 
festes. El regidor deixa clar que en qüestiona la forma no pas el contingut. 
Referent a l’ajut a l’Escuderia Osona l’alcalde explica que a pesar de no ser una entitat del 
poble, fan una activitat a Sant Julià que té una projecció important, i per això se’ls concedeix 
una subvenció. Considera que de cara a propers anys s’ha de replantejar la ubicació a la 
zona industrial de la sortida del rallye, perquè queda massa allunyada del poble. 
 
Finalment la proposta s’aprova per majoria dels nou 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, Eduard Mimoso i Blanch, Anna Maria Rifà i Vinyes i Maria Carme Sala i 
Vila i amb les abstencions de: Josep Maria Company i Sala, Joan Carles Rodríguez i 
Casadevall, Jaume Vilella i Ramoneda i Joan Morera i Vilaregut. 
 
 
 

3. XIFRA DE POBLACIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1.1.10  
 
Vist el que disposa l’art. 81 del Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
Vista la Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director General per a l’Administració Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
l’Ajuntament, s’acorda  aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants en data 1 de 
gener de 2010 amb la xifra de 2.974 habitants. 
 
 

4. RECEPCIÓ URBANITZACIÓ PLA PARCIAL “EL SOLÀ” 
 
Atesa la sol.licitud per part de l’empresa Iniciatives d’Osona SL, promotora de la urbanització 
del pla parcial del Solà, d’incoació d’expedient de recepció de les obres d’urbanització 
executades. 
 
Vista l’acta de recepció de l’obra realitzada pel contractista. 
 



Vist el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme en relació a l’entrega de les obres d’urbanització. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, en el qual hi figuren els informes emesos pel serveis 
tècnics a conseqüència de les comprovacions realitzades sobre el terreny i en relació a la 
documentació aportada. 
 
Vist que el termini de garantia establert en el projecte d’urbanització aprovat per l’Ajuntament 
en data de 29 de setembre de 2005, és d’1 any a partir de la recepció. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la recepció de les obres d’urbanització del pla parcial El Solà, amb les 
condicions que s’estableixen en l’acta de recepció  
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat, fent constar que a partir d’aquesta data 
comença a comptar el termini de garantia de la urbanització del pla parcial del Solà. 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels nou regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
El senyor Josep Maria Company demana perquè en l’acta de recepció es fa constar que les 
obres estan raonablement executades. El regidor d’urbanisme, Feliu Puigbò, contesta que 
es tracta d’una comprovació que presumeix la correcta execució, però que es fa a reserva 
de possibles vicis ocults que poden passar desapercebuts en una acta d’inspecció d’aquest 
tipus. 
 
El senyor Joan Carles Rodríguez comenta la depriment sensació que dona una urbanització 
sense cases. L’alcalde creu que és important que s’hagi acabat, perquè no quedi 
abandonada. 
 
 

5. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL SOBRE PROTECCIÓ CIVIL 
 
Vist el protocol de cooperació entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de la 
comarca per a la redacció del Pla d’Assistència i suport en matèria de protecció civil de la 
comarca d’Osona. 
 
Vist el conveni tipus a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de la 
comarca, per a l’adhesió al protocol de cooperació per a la redacció del Pla d’assistència i 
suport en matèria de protecció civil. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar el protocol de cooperació entre el Consell Comarcal d’Osona i els 
ajuntaments de la comarca per a la redacció del Pla d’Assistència i suport en matèria de 
protecció civil de la comarca d’Osona. 
 
Segon: aprovar el model de conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de 
la comarca per a la redacció del Pla d’Assistència i suport en matèria de protecció civil de la 
comarca d’Osona.  
 
Tercer: facultar l’alcalde perquè signi la documentació necessària per a formalitzar el present 
acord. 



 
 

 
6. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2009 

 
Vist el que disposa l’art. 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el 
capítol II de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, referent al compte 
general. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió especial de comptes emès en data 1 de juliol de 2009 
en relació al compte general de l’exercici 2009. 
 
Atès que no s’ha presentat cap reclamació durant el termini d’exposició pública dels estats i 
comptes corresponents a l’exercici 2009, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 14 de juliol de 2010 i en el tauler d’anuncis municipal. 
 
Per majoria de vuit regidors dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, i 
amb l’abstenció, segons ell per coherència, del regidor Josep Maria Company i Sala, 
s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2009 que està format pels comptes anuals 
de l’Ajuntament de  Sant Julià de Vilatorta; comptes integrats per la següent documentació: 
 
• Balanç  
• Compte del resultat econòmic-patrimonial 
• Estat de liquidació del pressupost 
• Memòria 
 
Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que és la següent: 
 
• Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 
• Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament, 

referides a final d’exercici. 
 
Tercer.- Trametre tota la documentació a la Sindicatura de Comptes per a la seva 
fiscalització.  
 

7. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2 010 
 

Vista la proposta de modificació pressupostària 4/2010, així com l’informe emès per part de 
secretaria- intervenció. 
 
Per majoria dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació,  amb els vots a favor dels/ de les regidors/es Joan Rosell i Ballús, Feliu Puigbò i 
Coll, Anna Maria Rifà i Vinyes, Eduard Mimoso i Blanch, i Maria Carme Sala i Vila i amb les 
abstencions dels regidors Josep Maria Company i Sala, que s’absté per coherència,  Joan 
Carles Rodríguez i Casadevall, Jaume Sala i Vilella i Joan Morera i Vilaregut. 
 



Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 4/2010 en els 
següents termes: 

 
 
 

  SUPLEMENT DE CRÈDIT       
15,9,13102 Altres remuneracions: indemnitzacions     13.857,97            7.956,81          21.814,78     
13,3,20202 Arrendament casetes camp futbol       3.120,00              650,00            3.770,00     
15,3,21000 Rep.Mant.conserv. Altra infraestructura     45.000,00          30.000,00          75.000,00     
06,4,22100 Sub.energia elèctrica turisme       7.500,00              400,00            7.900,00     
06,3,22601 Atencions protocolaries i representatives       7.000,00            1.561,89            8.561,89     
06,4,22602 Publicitat i propaganda, turisme     15.000,00            2.965,75          17.965,75     
04,3,22699 Activitat festives, culturals i esportives     75.000,00            6.000,00          81.000,00     
06,4,22706 Estudis i treballs tècnics, turisme     30.000,00            4.847,91          34.847,91     
15,9,23300 Altres indemnitzacions       7.000,00            4.205,00          11.205,00     
08,2,46700 Transf.consorci osona serveis socials     20.838,30              808,36          21.646,66     
10,1,46703 Transf. Agència Energia d'Osona          635,00              445,21            1.080,21     
04,3,48001 Transf.Entitats sense finalitat de lucre       9.000,00            3.492,51          12.492,51     
          
  CRÈDITS EXTRAORDINARIS       
          
05,4,13100 Retrib.personal laboral temporal, esplai          3.815,47            3.815,47     
06,4,20400 Arrendament de material de transport            282,00              282,00     
13,4,20400 Arrendament de material de transport            860,22              860,22     
15,3,21500 Senyalització urbana          6.660,41            6.660,41     
12,4,22706 Servei  menjador esplai            687,96              687,96     
15,9,48900 Responsabilitat patrimonial          2.419,00            2.419,00     
           78.058,50       
          
          
  FINANÇAMENT                     -        

87000 Romanent de tresoreria    253.670,95          40.555,07        213.115,88     
46100 Diputació. Arranjament vials        30.000,00          30.000,00     
39901 Altres ingressos diversos          4.503,43            4.503,43     

          
  CRÈDITS DE DESPESES       
13,3,48001 Transf. Entitats culturals, esportives..       9.000,00            3.000,00            6.000,00     
           78.058,50       

 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un termini de 
15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense que se n’hagin 
presentat , l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense necessitat de 
prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la modificació. 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  

8. CERTIFICACIÓ NÚM.3 DE L’OBRA”CONSTRUCCIÓ EQUIPAM ENT SOCIO-
ASSISTENCIAL”. 

 
Es dona compte al Ple del decret de l’alcaldia de data 2 d’agost de 2010 pel qual s’ha 
aprovat  la certificació núm.3 de les obres “Construcció equipament socio-assistencial”, per 



un import de 85.880’59 € més 15.458’51 € en concepte d’IVA, reconeixent l’obligació a favor 
de l’empresa Construccions Ramon Compte SL. 
 
Tots els regidors es donen per assabentats. 
 

9. 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:  

25/06/2010 Contractació directora i monitors de l'esplai d'estiu 
28/06/2010 aplicació mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic 
28/06/2010 aprovació certificació núm. 1 contrucció equipament socio.assistencial 
28/06/2010 Relació factures 5/2010 
29/06/2010 empadronament d'una persona 
29/06/2010 Concessió llicència d'obres exp. 55/10 
29/06/2010 Concessió llicència d'obres exp. 56/10 
01/07/2010 fraccionament liquidació llicència obres d'Alexandre Saiz Verdaguer 
01/07/2010 empadronament d'una persona 
01/07/2010 Designació coordinador en matèria de seguretat i salut Josep Arimany, casal d'avis 
02/07/2010 Adhesió protocol Diputació per préstec de material 
02/07/2010 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. 4/10 

06/07/2010 
Acceptació subvenció del Consell Comarcal d'Osona per activitats culturals 
supramunicipals 

06/07/2010 empadronament d'una persona 
06/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 60/10 
06/07/2010 Concessió llicència d'obres 53/10 
06/07/2010 Concessió llicència d'obres 57/10 
06/07/2010 concessió llicència d'obres 48/10 
06/07/2010 designació direcció d'obra i control de qualitat, Arminay i Torrents, casal d'avis 
07/07/2010 incoació expedient sancionador trànsit 10/20S 10034829 
07/07/2010 incoació expedient sancionador trànsit 10/21S 10037550 
07/07/2010 resolució recurs sanció trànsit 10/22 
07/07/2010 Reducció retribució alcalde i regidors amb delegació 
07/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 37/10 
12/07/2010 Certificació núm.2 Construcció equipament socio-assistencial 
13/07/2010 Liquidació econòmica ocupació via pública carrer Núria, 18-20 
14/07/2010 empadronament d'una persona 
14/07/2010 empadronament d'una persona 
15/07/2010 empadronament d'una persona 
15/07/2010 autorització actes festa major jove organitzat pel Consell de oventut Tupinots 
16/07/2010 designació representació en la demanda Jutjat Social 3 Granollers 
16/07/2010 contractació monitores esplai Patuleia 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 38/10 
20/07/2010 Concessió llicència d'obres exp. 46/10 
20/07/2010 Concessió llicència d'obres exp. 33/10 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 69/10 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 58/10 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 25/10 
20/07/2010 concessó llicència d'obres exp. 35/10 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 34/10 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 32/10 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 26/10 



20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 39/10 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 36/10 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 29/10 
20/07/2010 concessió llicència d'obres exp. 41/10 
21/07/2010 incoació expedient sancionador trànsit 10/23S  10040403 
21/07/2010 resolució expedient sancionador trànsit 10/24  0900000103 
27/07/2010 empadronament d'una persona 
27/07/2010 Relació factures 6/2010 
28/07/2010 Declaració fi contracte Rosa Fernández Moya 
28/07/2010 Declaració fi contracte Sílvia Torres Fabregó 
29/07/2010 concessió llicència d'obres núm. 45/10 
29/07/2010 concessió llicència d'obres núm. 47/10 

30/07/2010 
provisió constrenyiment deute quotes d'urbanització parcel.les pla especial zona 
industrial 

02/08/2010 aprovació certificació núm. 3 contrucció equipament socio.assistencial 
04/08/2010 empadronament d'una persona 
06/08/2010 empadronament d'una persona 
11/08/2010 Reconèixer responsabilitat patrimonial reclamació de sra. Maria Dolors Regàs 
11/08/2010 Empadronament de tres persones 
13/08/2010 empadronament d'una persona 

13/08/2010 
Aprovació Pla seguretat i salut en el treball de l'obra Adequació com a casal d'avis 
d'un espai de l'equipament socio-assistencial 

17/08/2010 Autorització ús pista poliesportiva al Club Esportiu Vilatorta 
20/08/2010 delegació funcions alcaldia a favor Feliu Puigbò 
23/08/2010 Autorització de pas "trobadapopular de BTT" a Unió Ciclista Vic 
23/08/2010 empadronament d'una persona 
24/08/2010 empadronament d'una persona 
24/08/2010 empadronament d'una persona 
24/08/2010 liquidació taxa pavelló Club Esportiu Vilatorta 
24/08/2010 Liquidació taxa pavelló Miquel Vilamala i Jaordi Jené 
24/08/2010 Liquidació taxa pavelló Col.Legi del Roser 
25/08/2010 empadronament d'una persona 
25/08/2010 Relació de factures 7/2010 
25/08/2010 Liquidació econòmica ocupació via pública carrer Albereda, 1 
30/08/2010 Empadronament de cinc persones 
31/08/2010 empadronament d'una persona 
31/08/2010 prosposta de sanció trànsit 10/25 S 10047674 
06/09/2010 contractació cuinera llar d'infants substitució 
10/09/2010 empadronament d'una persona 
13/09/2010 Liquidació taxa pavelló Consell Esportiu Osona mesos de febrer i abril 
13/09/2010 Liquidació taxa pavelló Consell Esportiu Osona mesos de maig i juny 
14/09/2010 Ajuts de 0-3 anys famílies desfavorides 
14/09/2010 concessió llicència d'obres núm. 71/10 
14/09/2010 concessió llicència d'obres núm. 83/10 
14/09/2010 contractació professors escola de música 
16/09/2010 contractació auxiliar de turisme punt d'informació, substitució 
16/09/2010 incoació expedient sancionador 10/26 10051273 

16/09/2010 
Renúnica pròrroga contracte arrendament bar piscines municipals per temporada 
2011  

21/09/2010 concessió llicència 1a. Ocupació exp. 2/10 
21/09/2010 concessió llicència d'obres 49/10 
21/09/2010 concessió llicència d'obres 64/10 
21/09/2010 concessió llicència d'obres 43/10 



21/09/2010 concessió llicència d'obres 66/10 
21/09/2010 concessió llicència d'obres 85/10 

 

En relació a les resolucions de l’alcaldia, el senyor Joan Carles Rodríguez exposa la seva 
preocupació per l’efectivitat de l’aplicació de l’acord de la reducció de les retribucions dels 
càrrecs electes per a compensar la retallada salarial dels treballadors de l’Ajuntament. 
L’alcalde contesta que s’ha d’estudiar la forma de fer-ho. 
 
Referent al decret sobre la resolució de la reclamació patrimonial interposada per una veïna, 
el senyor Jaume Vilella creu que s’ha de procurar tenir en bones condicions tots els espais 
públics, el regidor de serveis, senyor Eduard Mimoso explica la dificultat de complir aquest 
objectiu. 
 
També es demana informació sobre el decret que fa referència al deute pendent amb 
l’Ajuntament per part de la companyia mercantil  La Pastera SL, l’alcalde explica que es 
tracta de la falta de pagament de quotes d’urbanització de la urbanització de la  zona 
industrial. 
 
Tots els regidors presents es donen per assabentats de les resolucions de l’alcaldia. 
 
 

10. PRECS I PREGUNTES 
 
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes l’alcalde informe als membres del Consistori 
sobre l’atorgament per part de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya d’un vehicle per als vigilants. També explica que l’ajuntament ha contractat una 
empresa per al servei de control de plagues amb l’objectiu de desratitzar les clavegueres del 
poble. 
 
Inicia el torn de precs i preguntes el senyor Josep Maria Company, que planteja els 
següents temes: 
- Funcionament de l’alarma de l’Ajuntament. Es queixa que s’activa massa sovint. 
- Rompuda a la finca de l’Ausió.  Demana si la propietat ha demanat els permisos 

corresponents. El regidor d’urbanisme, Feliu Puigbò, explica que efectivament disposa 
de llicència urbanística per a fer una millora a la finca agrícola, i també de l’autorització 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, no obstant i feta una visita avui mateix, el regidor diu 
que es faran unes comprovacions topogràfiques sobre les dimensions de l’actuació. 

- Incidència de les obres del desdoblament de l’eix transversal a la font de la Riera. 
Demana si l’Ajuntament en fa un seguiment. L’alcalde explica que ni la font ni els 
plataners se’n veuen afectats. El senyor Joan Morera creu que de totes maneres s’hauria 
d’encintar la zona per a senyalitzar-ho. L’alcalde diu que s’ha de tenir en compte que és 
propietat privada. 

- Coincidència en la data de les eleccions autonòmiques i de la Fira de la ceràmica. 
L’alcalde diu que ja s’ha tingut en compte, i la Fira es farà el cap de setmana següent. 

- Pavimentació de la carretera BV5201. Falta de senyalització de límits de velocitat. 
-  
El senyor Joan Carles Rodríguez s’interessa per les gestions que l’Ajuntament hagi fet sobre 
les malmesos frescos de les porxades del Casal Núria, l’alcalde contesta que ha contactat 
amb la propietat i que resulta que fa molt temps que es varen fer mal bé a conseqüència 
d’una agressió per part d’un llogater que ja no hi és. La propietat diu que ho va intentar 
reparar però que ha estat impossible. Referent a la part exterior, el senyor Joan Carles 
Rodríguez demana que se’l tingui informat del tràmit de catalogació. 
 
En aquest moment intervé el senyor Jaume Vilella, i demana: 



- Termini d’acabament de les obres de construcció del casal d’avis. L’alcalde respon que 
atès que és una obra inclosa al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat, s’ha 
d’acabar el 2010. 

- Mal estat de les voreres a la zona de l’Albereda. L’alcalde exposa que és conscient del 
problema, i que la intenció és substituir els arbres d’una manera alternada, però com que 
l’actuació és possible que s’endarrereixi creu que es pot autoritzar els propietaris perquè 
els substitueixin i arreglin la vorera malmesa pels arbres, amb la supervisió dels tècnics 
municipals. 

- Estat de la reclamació judicial interposada per Maria Carme Castro Serrano contra la 
resolució del contracte laboral. L’alcalde explica que el judici es farà el dia 25/10/2010. 

 
 
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 

 
 

 

 

 

 


