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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 3/2011  
Caràcter: extraordinària 
Data:  26 d’abril de 2011 
Horari: de 2/4 de 10 a 3/4 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 
- Anna Maria Rifà i Vinyes,  regidora. 
- Eduard Mimoso i Blanch, regidor, tercer 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, 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. Modificació conveni habitatges de lloguer amb protecció oficial. 
2. Renúncia pròrroga cessió pis de l’Institut Teatre de la Diputació de Barcelona. 
3. Liquidació econòmica urbanització pla parcial “El Solà”. 
4. Modificació pressupostària 2/2011 
5. Modificació plantilla personal 2011 
6. Sorteig membres meses per a les eleccions municipals 

  
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
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1. Concertació operació de tresoreria 
2. 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 31 de 
març de 2011. Per unanimitat dels onze regidors presents s’aprova l’acta, corregint un error 
en l’apartat 4 dels acords, en el qual hi consta una frase inacabada “Referent a” que s’ha de 
treure. 
 

 

B. PROPOSTES D’ACORD  
 

1. MODIFICACIÓ CONVENI HABITATGES DE LLOGUER AMB PR OTECCIÓ 
OFICIAL. 

 
Per urgència, l’alcalde va dictar un decret aprovant la modificació del conveni de data 5 de 
setembre de 2000, entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl, sobre els habitatges de 
protecció oficial del Perer. 
 
El regidor d’Urbanisme, Feliu Puigbò, explica que la modificació consisteix en eliminar el 
límit d’edat per a ser adjudicatari dels pisos de lloguer. S’espera que amb aquesta mesura 
s’agilitzi la tramitació. 
 
El regidor d’ERC, Josep Maria Company lamenta que hi hagin tants habitatges buits 
pendents d’adjudicació des de fa molt temps, l’alcalde explica que l’ajuntament no és qui fa 
els procediments. El regidor Joan Carles Rodríguez replica que hi ha ajuntaments que han 
aconseguit gestionar l’adjudicació, el senyor Feliu Puigbò li contesta que han estat molt pocs 
perquè la Generalitat sempre s’ha mostrat molt recelosa en cedir aquesta competència. El 
senyor Josep Maria Company creu que l’Ajuntament no ha treballat prou aquest tema. 
 
Acabat el debat, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Ratificar el decret de l’alcaldia en el sentit d’aprovar la modificació del conveni amb 
l’Institut Català del Sòl, que elimina el límit d’edat per a ser adjudicatari del lloguer un pis 
amb protecció oficial del Perer. 
 
Segon: Facultar l’alcalde perquè signi el conveni modificat. 
 
Tercer: Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, als efectes 
oportuns. 
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2. RENÚNCIA PRÒRROGA CESSIÓ PIS DE L’INSTITUT TEATR E DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

  
En aquest punt de l’ordre del dia el regidor de cultura, Jaume Miravet explica la intenció de 
renunciar a la cessió d’ús a precari que es va signar l’any 2007 amb l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona, de l’immoble situat al carrer Marquesos de Vilallonga, núm. 13, 1, 
1a, atès que l’entitat “Vilatorta teatre”, a qui l’ajuntament en va atorgar la seva utilització, no 
el fa servir. 
 
El regidor explica que hi ha altres locals de titularitat municipal, com ara l’antic local de 
correus de la plaça Major, que s’adaptarien millor a les necessitats de l’entitat, i alhora 
s’estalviarien les despeses de la comunitat de l’immoble. 
 
El regidor d’ERC, Josep Maria Company demana si “Vilatorta teatre” n’està al corrent, i el 
regidor de cultura respon afirmativament. 
 
Acabada l’exposició, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: renunciar a la cessió d’ús, atorgada per l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, de l’immoble del carrer dels Marquesos de Vilallonga núm.13, 1er. 1a. 
 
Segon: comunicar a l’entitat “Vilatorta Teatre” que no podrà utilitzar l’immoble a partir de l’1 
de maig. 
 
Tercer: notificar el present acord a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, als 
efectes oportuns. 
 
 
 

3. LIQUIDACIÓ ECONÒMICA URBANITZACIÓ PLA PARCIAL “E L SOLÀ”. 
 
En la sessió plenària de data 30 de setembre 2010 es va aprovar la recepció de les obres 
d’urbanització del pla parcial del Solà. 
 
Vista la liquidació econòmica de la urbanització del pla parcial del Solà, presentada pel 
promotor, juntament amb tota la documentació justificativa i l’informe del tècnic director 
d’obra explicativa de les desviacions produïdes. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar la liquidació econòmica de les obres d’urbanització del Solà que són d’un 
import total d’1.126.200’56 € (sense IVA). 
 
Segon: reconèixer l’obligació a favor d’Iniciatives Osona SL, de l’import de 140.333’60 € (IVA 
inclòs) corresponent a la participació de l’Ajuntament (10’56%) en el sector del pla parcial del 
Solà, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.609.01 de l’estat de despeses del 
pressupost de l’exercici corrent. 
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Tercer: condicionar aquest acord a l’aprovació de la modificació pressupostària per a 
suplementar el crèdit de l’aplicació pressupostària corresponent. 
 
El portaveu del grup municipal d’ERC, demana si els serveis tècnics municipals han fet un 
informe sobre la liquidació, el regidor d’urbanisme explica que la justificació de l’import 
liquidat l’ha fet el director de les obres d’urbanització i que els tècnics municipals han fet les 
comprovacions oportunes de la documentació presentada. 
 
 

4. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2011 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 2/2011, així com l’informe emès per part de 
secretaria- intervenció. 
 
L’alcalde fa una explicació de cadascuna de les aplicacions pressupostàries que es 
suplementen amb càrrec al romanent de tresoreria de l’exercici anterior. 
 
Per majoria 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, Anna Maria Rifà i Vinyes, Eduard Mimoso i Blanch, Maria Carme Sala i Vila, Jaume 
Miravet i Peris, Joan Carles Rodríguez i Casadevall i Judit Serra i Marsal, Jaume Vilella 
Ramoneda i Joan Morera Vilaregut i amb l’abstenció dels regidor Josep Maria Company i 
Sala., s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 2/2011 en els 
següents termes: 
 
 
  SUPLEMENT DE CRÈDIT       
          

12,3,13100 Retribucions pers.laboral, llar infants 
    

168.181,82     
        

825,00     
   

169.006,82     

15,1,20400 Lloguer material de transport           300,00     
        

800,00           1.100,00     

04,3,22102 Subm.combust.equipaments culturals        4.000,00     
     

2.700,00           6.700,00     

08,3,22102 
Subm.combust.equipaments socio-
sanitaris        4.000,00     

     
5.000,00           9.000,00     

13,3,22102 Subm.combust.equipaments esportius      15.000,00     
   

10.000,00     
     

25.000,00     

06,4,22103 Subm.combust.equipaments turisme        1.500,00     
        

800,00           2.300,00     

15,0,31100 Altres despeses financeres        3.000,00     
   

14.000,00     
     

17.000,00     

01,1,60901 Urbanització parcel.les del Solà 
    

138.174,71     
     

2.158,89     
   

140.333,60     
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36.283,89     
  FINANÇAMENT       

87000 Romanent de tresoreria      96.351,81     
   

36.283,89     
     

60.067,92     
          
 
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. 
 
 

5. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL 2011 
 

Vista la plantilla de personal de l’ajuntament aprovada juntament amb el pressupost per a 
l’exercici 2011. 

Atesa la necessitat de contractar personal de reforç  per a la llar d’infants municipal a 
conseqüència de l’increment de nens/nenes que s’han passat a l’horari de jornada completa. 

Atès  que una de les conseqüències del conveni signat amb l’Escola de Música de Vic és 
que els professors de l’escola deixen de formar part de la plantilla d’aquest ajuntament. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament la següent modificació de la plantilla de personal de 
l’ajuntament: 

Primer: Crear una plaça de personal laboral a jornada parcial d’auxiliar de la llar d’infants 
municipal 

Segon: Amortitzar totes les places laborals de professor de l’escola de música 

Tercet: Sotmetre a informació pública la modificació de la plantilla, mitjançant anunci al BOP 
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. 

Per unanimitat dels onze regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 

El senyor Josep Maria Company demana la titulació exigida per a la plaça que s’ha creat a 
la llar d’infants, l’alcalde li respon que com que es tracta d’un reforç no s’exigeix titulació. 

 

6. SORTEIG MEMBRES MESES PER A LES ELECCIONS MUNICI PALS 
 

Aquest tema es deixa com a darrer punt de l’ordre del dia. 
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C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  
 

1. CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA 
 
 
El Ple de l’ajuntament va delegar a l’alcalde, en la sessió de data 31 de març de 2011, la 
competència per a la concertació d’una operació de tresoreria per al finançament de 
l’avançament de l’import corresponent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament en el PUOSC 
per a l’obra “equipament socio-assistencial”. 
 
L’alcalde explica que només dues de les quatre entitats bancàries a les que s’ha demanat 
oferta han presentat proposta: Unnim i Banc de Sabadell. Les condicions que ofereix el Banc 
de Sabadell són econòmicament més avantatjoses perquè s’adeqüen al conveni subscrit 
amb l’ACM: interès sobre el disposat: euribor a 3 mesos + 3’5, comissió d’obertura: 0’25 %, 
comissió d’estudi: 0, interès sobre el disponible: 0. 
 
En conseqüència s’informa al Ple de la Corporació que per decret de l’alcaldia de data 15 
d’abril de 2011, s’ha aprovat la concertació d’una operació de tresoreria per un import de 
400.000 €, per un termini màxim de 31 de desembre de 2011, subjecte a les condicions 
esmentades, amb l’entitat Banc de Sabadell. 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
 

2. PRECS I PREGUNTES. 
 

Comença el torn de precs i preguntes amb la intervenció del portaveu del grup municipal 
d’ERC, Joan Carles Rodríguez, que demana si podran veure el plànol que la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat ha entregat a l’alcalde i on hi ha dibuixat l’accés a 
l’Eix transversal. L’alcalde li contesta que no, perquè encara no hi ha un compromís en ferm, 
i afegeix que lamenta la notícia publicada en un díptic editat per la candidatura que 
encapçala el regidor, tractant-lo de mentider i en el que es qüestiona la feina feta en relació 
a aquest tema. El senyor Joan Carles Rodríguez ho justifica com una reacció normal al 
rebuig de la col.laboració que el grup municipal d’ERC ha ofert a l’equip de govern, com per 
exemple en el fet de no deixar que s’assisteixi a la darrera reunió que s’ha fet a Barcelona 
per tractar aquest tema i afegeix que es tracta d’un escrit que han fet tot el grup, no pas ell 
sol. L’alcalde demana que consti en acta que el grup municipal d’ERC no havia defensat mai 
l’accés directe a l’Eix fins ara, fins el punt que es va presentar una moció al Parlament de 
Catalunya i ERC s’hi va abstenir. Tot seguit, l’alcalde defensa la gestió que ha fet des de 
l’inici d’aquest tema: primer es projectava l’accés al polígon industrial des de l’Altarriba, 
projecte que va ser modificat però mantenint aquesta alternativa, posteriorment amb 
l’adjudicació del contracte a l’empresa Cedinsa, va desaparèixer del projecte l’accés al 
polígon industrial, finalment hi ha un compromís per part de la Direcció General de 
Carreteres per a construir un accés directe des de l’Eix Transversal, al que hi ha de donar la 
conformitat tant Calldetenes com Sant Julià de Vilatorta, i que se n’ha de concretar 
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l’execució amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, una vegada s’hagi fet aquest tràmit 
ho donarà a conèixer. El senyor Josep Maria Company diu que tot això ho havia d’haver 
explicat abans. L’alcalde es mostra molt disgustat amb el que s’ha publicat perquè creu que 
no s’ho mereix i li diu al senyor Joan Carles Rodríguez que quan pugui demostrar-ho 
l’enganxarà. El regidor li contesta que ell ha volgut col.laborar i a continuació s’intercanvien 
una sèrie de retrets. 
 
El senyor Josep Maria Company fa notar el mal estat en què es troba un portal que hi ha al 
costat del Saló Catalunya, i el perill que representa per la canalla,  l’alcalde diu que ho dirà a 
la brigada. 
 
El portaveu del grup municipal dels Independents de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons fa 
notar que a la graderia del pavelló hi ha unes esquerdes en el paviment i també que les 
planxes de ferro de fora s’estan fent mal bé. L’alcalde contesta que els servei tècnics 
municipals n’estan al corrent, però que ara s’està acabant de solucionar el tema de les 
goteres. 
 
El senyor Joan Carles Rodríguez creu que es va produir una descoordinació el dia de la 
cantada de les caramelles. El regidor de cultura, Jaume Miravet, al.lega que ningú li va 
comunicar que la mainada participava, no obstant avui, en agraïment per la col·laboració, 
s’han fet arribar uns llamins als qui hi varen participar. El regidor d’ERC insisteix en el fet 
que tampoc s’havia anunciat als caramellaires el canvi de lloc del piscolabis que aquest any 
es va fer al casal d’avis, i que tot plegat dona la imatge de descoordinació. El regidor de 
cultura creu que la situació no va ser tan greu, lamenta no haver preparat res per la canalla, 
però l’escola de música no li havia comunicat res. 
 
El senyor Josep Maria Company demana perquè no hi ha cobertura de telefonia mòbil, 
l’alcalde li respon que hi ha companyies que sí en donen i d’altres, que a pesar d’haver 
insistit des de l’ajuntament, no els interessa. Altre cosa és que avui, excepcionalment, a 
causa de la tronada, hagi saltat el diferencial i no hi hagi cobertura. 
 
 
Acabat el torn de precs i preguntes, es procedeix a fer el sorteig informàtic per a designar els 
membres de les meses electorals per a les eleccions municipals. 

 
SORTEIG MEMBRES MESES PER A LES ELECCIONS MUNICIPAL S 
 

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  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de gener de 2011 i 
3 de 28 de gener de 2011, 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 setanta anys;   
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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 locals del dia 22 de maig de 2011: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 
President Maria Rosa Godayol Soler Carme Vila Morera 

1r. vocal Elisabet Arimany Castells Josep Vilaregut García 

2n. vocal Cristina Güell Godayol Magdalena Pallicer Llobet 

President /1r. suplent Sonia Burgos La Rosa Antoni Sierra Gutiérrez 

President/2n. suplent Milagro Elisabeth Amasifuen Solis David Soler Flo 

1r.vocal/1r. suplent Roger Alsina Colom Ramon Vilamala Montclús 

1r. vocal/2n.suplent Marta Cornellas Torrents Joan Velasco Galisteo 

2n.vocal/1r.suplent Anna Alsina Cortina Eva Medina Jiménez 

2n.vocal/2n.suplent Maria Soledad López Oliva Rafael Nuri Martorell 

 

Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 
President Laura Morera Folgarolas Feliu Puigbò Coll 

1r. vocal Maria Alsina Pujols Ramon Oliver Camp 

2n. vocal Mercè Gurt Riera Rafael Morató Vilar 

President /1r. suplent Gemma Daban Guajardo Maria Pilar Soldevila Puntí 

President/2n. suplent Alfons Brugarolas Rafecas Jordi Xixons Font 

1r.vocal/1r. suplent Maria Alba Codinachs Mir Xavier Vilar Masó 

1r. vocal/2n.suplent Ferran Jubany Herms Montserrat Puntí Alabau 

2n.vocal/1r.suplent Martí Bosch Vilamala Joan Serra Rovira 

2n.vocal/2n.suplent Anna Ferrer Corominola Joan Vilaró Coll 
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Per unanimitat dels onze 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.  
 

 

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. 
 

L’alcalde    La secretària 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que l’acta de la sessió 3/11 del dia 26 d’abril de 2011, consta 
de 9 pàgines, estesa en 5 fulls (anvers i revers) de paper oficial de l’Ajuntament, amb els 
números de pàgina 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 i 258. 

La secretària 

 


