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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 7/2010 
Caràcter: extraordinària 
Data: 28 de juliol 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 
- Josep Oriol Tafanell i Silvestre, regidor, segon 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 
- Judit Serra i Marsal, regidora, regidora 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor 
- Joan Morera i Vilaregut, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

ABSENTS 

 

Cap 

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. 

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 ANTERIOR. 

El president declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió del dia 22 de 

juliol de 2010. Per unanimitat dels onze regidors s’aprova l’acta introduint una esmena en 



l’apartat de precs i preguntes, en el sentit que la denúncia feta pel regidor Joan Carles 

Rodríguez en relació a la destrucció d’uns gravats del Casal Núria, no és per coneixement 

directe sinó per terceres persones, i per altra banda s’ha de corregir l’error sobre l’autoria 

dels gravats que no són de Miquel Pallàs sinó de Llucià Costa. 

 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
1. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL. 
 
Vist l’acord de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central pres en la sessió de data 19 

de maig de 2010, pel qual s’aprova definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

de Sant Julià de Vilatorta, promogut i tramès per l’Ajuntament, i s’acorda supeditar-ne la 

publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, 

verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament 

diligenciat, que incorpori una sèrie de prescripcions en relació als informes de la Direcció 

General de Carreteres, i de la Direcció General de Transport Terrestre, en la regulació dels 

sistemes, en la reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública, en el sòl urbà, 

en el sòl urbanitzable, en el sòl no urbanitzable, en el catàleg de masies, i en la normativa. 

 

Vist el text refós redactat pels tècnics redactors del POUM, el qual incorpora les 

prescripcions relacionades en l’acord de la Comissió d’Urbanisme. 

 

Es proposa al Ple el següent acord: 

 

Primer: Verificar el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Julià de 

Vilatorta, redactat d’acord amb les prescripcions establertes per la Comissió d’Urbanisme de 

la Catalunya Central. 

 

Segon: Trametre per triplicat exemplar i un cd del text refós a la Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona, als efectes que acordi la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat.” 

 
El regidor d’Urbanisme, Feliu Puigbò, exposa les principals modificacions que s’han introduït 

en el text refós del POUM a conseqüència de l’aprovació definitiva per part de la Comissió 

d’Urbanisme de les Comarques Centrals. 

El portaveu del grup municipal d’Independents de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, Jaume 

Vilella, mostra el seu acord amb moltes de les modificacions introduïdes, però exposa el seu 

total desacord amb la delimitació d’un polígon al Mas Solà amb l’únic objectiu d’obtenir una 

zona verda que té un emplaçament totalment desvinculat de la zona verda de l’àmbit del pla 

parcial del Solà, creu que hauria d’haver estat prioritària l’obtenció de la casa del Solà per a 



equipament municipal i no pas una zona verda que no respon a cap necessitat. El regidor 

Joan Morera diu que aquest POUM canviarà la fisonomia del poble i que suposa un canvi 

molt important. Els regidors del grup municipal d’ERC recolzen els arguments sobre el Mas 

el Solà plantejats per en Jaume Vilella i demana a l’equip de govern que ho estudi. L’alcalde 

tanca el debat qüestionant el canvi en el sentit del vot sobre el POUM dels grups municipals 

de l’oposició encara que es modifiqués aquest tema. Finalment, el portaveu d’ERC, Joan 

Carles Rodríguez, prèvia justificació de la feina que fan els regidors dels grups de l’oposició, 

retreu la quantitat d’incorreccions i d’errors que hi ha al text del POUM. 

 

Acabat el debat, per majoria absoluta dels onze 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, Josep Oriol Tafanell i Silvestre, Anna Maria Rifà i Vinyes, Eduard 

Mimoso i Blanch i Maria Carme Sala i Vila, i amb els vots en contra dels/ de les regidors/es: 

Josep Maria Company i Sala, Joan Carles Rodríguez i Casadevall, Judit Serra i Marsal, 

Jaume Vilella i Ramoneda i Joan Morera i Vilaregut, s’aprova la proposta. 

 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
1. PRECS I PREGUNTES 
El senyor Josep Maria Company demana si s’han comunicat els acomiadaments a les dues 

treballadores de la llar d’infants, l’alcalde li respon afirmativament en el sentit que ja estant 

fets els preavisos per escrit.  

En relació a les resolució del contracte d’una auxiliar administrativa de l’Ajuntament, el 

senyor Joan Carles Rodríguez s’interessa per la reclamació que ha presentat la treballadora. 

La secretària respon que efectivament es va presentar per part de la treballadora una 

reclamació prèvia a la via judicial, que no va ser resolta per l’Ajuntament, i un recurs davant 

els Jutjats del Social de Granollers, sobre la qual està treballant el servei d’assistència en 

recursos humans de la Diputació de Barcelona. El senyor Jaume Vilella demana què al·lega 

la treballadora, i la secretària contesta que la reclamació es basa en una suposada 

discriminació per raó de sexe. 

 

Sobre la reparació de la teulada del pavelló l’alcalde explica que ara no s’hi està treballant 

perquè el tècnic que dirigeix les obres fa vacances, però que el setembre es reprendran. 

 

Finalment els regidors fan una valoració de la Festa Major d’aquest any. El regidor Josep 

Maria Company critica el caràcter espanyol de molts dels actes: el cinema en castellà, la 

tuna...i la descoordinació entre grallers, geganter i la “tuna”. Enyora, en canvi, les havaneres 

que creu es podrien fer el dilluns de la festa major que no hi ha cap acte. 

L’alcalde fa una valoració positiva amb caràcter global, i en destaca el fi de festa amb 

l’espectacle de Pep Plaza. No obstant avisa que caldrà prendre alguna mesura perquè el dia 



del sopar popular la gent es quedi a la plaça i no se’n vagi amb el sopar a casa. Tots els 

regidors proposen possibles solucions perquè coincideixen amb l’observació. 

L’alcalde explica que per la festa major de l’any que ve està contractada l’orquestra 

Meravella perquè van oferir bon preu.  

La regidora Judit Serra opina que no està bé separar en quant al lloc de celebració, els actes 

per a la gent jove de la resta, creu que cal celebrar-ho tots junts. 

En quant a la distribució d’espais, el regidor Josep Oriol Tafanell diu que instal·lar les 

atraccions a les Set Fonts és un desastre. 

El senyor Joan Carles Rodríguez vol felicitar públicament als Tupinots per l’organització de 

molts actes de la festa major. 

 

L’alcalde convoca al regidors perquè preparin els actes de l’11 de setembre d’aquest any, la 

Comissió està formada per Oriol Tafanell, Joan Carles Rodríguez i Jaume Vilella. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


