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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 1/2011  
Caràcter: extraordinària 
Data:  27 de gener 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. 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Jaume Miravet Peris, regidor 
- Josep Maria Company i Sala, regidor 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, regidor 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, s’ha excusat 
- Joan Morera i Vilaregut, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 

ABSENTS 
 
- Eduard Mimoso i Blanch, regidor, tercer tinent d’alcalde, s’ha excusat 
- Judit Serra i Marsal, regidora, s’ha excusat 

 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. Aprovació inicial modificació pressupostària 5/2010 
2. Aprovació acta de preus contradictoris núm.1 de l’obra “Habilitació com a 

casal d’avis d’un espai de l’equipament socio-assistencial” 
3. Proposta d’alienació de les parcel·les corresponents al 10% d’aprofitament 

mig del pla parcial el Solà. 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

4. Ratificació renúncia pròrroga concessió gimnàs pavelló 



5. Adjudicació del contracte de gestió del servei del bar del pavelló 
6. 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 
desembre de 2010. Per unanimitat dels nou regidors presents s’aprova l’acta, corregint uns 
errors de transcripció de les quantitats que figuren en el punt 6 de l’acta referent a les 
certificacions de l’obra “Construcció equipament socio-assistencial”. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD  
 

1. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5/2 010 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 5/2010, així com l’informe emès per part de 
secretaria- intervenció. 
 
L’alcalde explica que en aquesta modificació s’inclou l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, 
de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic. 
 
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, Maria Carme Sala i Vila, Jaume Vilella Ramoneda i Joan 
Morera Vilaregut i amb les abstencions dels regidors Josep Maria Company i Sala, i Joan 
Carles Rodríguez i Casadevall. 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 5/2010 en els 
següents termes: 

 
  SUPLEMENT DE CRÈDIT       

01,9,11000 Retrib.bàsiques, urban. I habitatge       6.990,90                   0,14      
       
6.991,04     

01,9,11001 Retrib.complementàries urb. I habitatge     28.843,78                 74,62      
     
28.918,40     

10,1,12001 Retrib.bàsiques funcionaris c1 brigada       8.410,22                   0,28      
       
8.410,50     

15,9,12001 Retrib.bàsiques funcionaris a2     13.798,12                   0,14      
     
13.798,26     

15,9,12003 Retrib.bàsiques funcionares c1 admó     16.820,44                   0,56      
     
16.821,00     



10,1,12004 Retrib.bàsiques c2 brigada       7.678,02                   0,56      
       
7.678,58     

15,1,12005 Retrib.bàsiques funcionaris E vigilants     15.356,88                   0,28      
     
15.357,16     

10,1,12006 Triennis funcionaris brigada       1.255,38                   0,42      
       
1.255,80     

15,9,12006 Triennis funcionaris administració       6.516,02               664,42      
       
7.180,44     

10,1,12100 Complement de destí funcionaris brigada       6.507,06                   0,14      
       
6.507,20     

15,9,12100 Complement de destí funcionaris admó     14.309,68                   0,14      
     
14.309,82     

15,1,12101 Complement específic vigilants     22.131,76                   0,14      
     
22.131,90     

15,9,12101 Complement específic administració     27.295,24                   8,40      
     
27.303,64     

01,9,13000 Retrib.bàsiques laboral fix, serveis tècnics     26.094,46                   0,14      
     
26.094,60     

12,3,13002 
Altres remuneracions laboral fix, llar 
infants       6.952,26                   0,14      

       
6.952,40     

04,3,13100 Retrib.personal laboral temporal, música     15.401,75             9.936,42     
     
25.338,17     

13,3,13100 Retrib.persona laboral temporal, pavelló     28.787,04               106,53      
     
28.893,57     

06,4,13100 Retrib.personal laboral temporal, turisme     29.546,76             2.864,73     
     
32.411,49     

15,9,13100 
Retrib.personal laboral temporal, 
administrac.     18.413,38             8.852,50     

     
27.265,88     

10,1,15000 Complement product.funcionaris, brigada       7.325,64             4.039,28     
     
11.364,92     

15,1,15100 Gratificacions, general       3.000,00             2.027,22     
       
5.027,22     

10,1,16000 Seguretat Social, brigada     42.633,20             5.769,18     
     
48.402,38     

04,3,16000 Seguretat Social, música       4.943,96             6.692,45     
     
11.636,41     

05,3,16000 Seguretat Social, punt jove       2.762,53             3.785,25     
       
6.547,78     

12,3,16000 Seguretat Social, educació     70.263,06               265,80      
     
70.528,86     

13,3,16000 Seguretat Social, pavelló       9.240,64               972,98      
     
10.213,62     

06,4,16000 Seguretat Social, turisme       9.484,51               938,67      
     
10.423,18     

08,9,16000 Seguretat Social, benestar i família       2.116,42               244,12      
       
2.360,54     

10,9,16000 Seguretat Social, serveis       2.116,42               244,12      
       
2.360,54     

12,9,16000 Seguretat Social, educació       2.116,42               244,12      
       
2.360,54     

15,9,16000 Seguretat Social, administració     44.042,30             3.159,34     
     
47.201,64     

08,2,20201 Arrendament habitatge social       1.800,00                 20,72             



1.820,72     

13,3,20202 Arrendament casetes camp de futbol       3.770,00               219,77      
       
3.989,77     

15,9,20601 Arrendament fotocopiadora       1.465,80               281,46      
       
1.747,26     

15,3,21200 Rep.mant.conserv.edificis i construccions     45.000,00             9.000,00     
     
54.000,00     

15,3,21300 Rep.mant.conserv.maquinària i utillatge     15.000,00             8.000,00     
     
23.000,00     

15,3,21400 Rep.mant.conserv. Material de transport       2.000,00             1.500,00     
       
3.500,00     

12,9,22000 
Material no inventariable llar d'infants 
educac       3.500,00               381,84      

       
3.881,84     

15,9,22000 Material d'oficina       3.200,00             1.000,00     
       
4.200,00     

15,9,22002 Material informàtic no inventariable       1.400,00             1.550,00     
       
2.950,00     

10,1,22100 Sub. Energia magatzem i enllum. Públic     62.700,00           31.947,72     
     
94.647,72     

12,3,22100 Sub. Energia equipaments educatius     14.000,00               593,38      
     
14.593,38     

13,3,22100 Sub.Energia equipaments esportius     20.000,00             7.204,53     
     
27.204,53     

15,9,22100 Sub. Energia ajuntament       6.300,00             5.217,17     
     
11.517,17     

08,,3,2210
2 Subm. Combustible equip. Socio       4.000,00             1.027,20     

       
5.027,20     

12,3,22102 Subm.combustible equip. Educatius     23.000,00             6.898,95     
     
29.898,95     

13,3,22102 Subm.combustible equip. Esportius     14.000,00             3.899,59     
     
17.899,59     

11,1,22103 Combustible magatzem i brigada       8.500,00             2.367,44     
     
10.867,44     

06,4,22103 Combustible equipaments turisme       1.500,00               269,90      
       
1.769,90     

10,1,22110 Subm. Productes neteja brigada          500,00               217,49      
         
717,49      

12,3,22110 Subm. Productes neteja equip. Educatius       4.000,00             1.550,00     
       
5.550,00     

13,3,22110 Subm. productes neteja equip. Esportius       1.000,00             1.073,77     
       
2.073,77     

06,9,22200 Telecomunicacions, turisme       1.300,00               402,08      
       
1.702,08     

09,9,22200 Telecomunicacions, dispensari       2.600,00               121,58      
       
2.721,58     

10,9,22200 Telecomunicacions, serveis       1.500,00               227,63      
       
1.727,63     

15,9,22200 Telecomunicacions, general       8.400,00               448,83      
       
8.848,83     

15,9,22201 Comunicacions postals       1.500,00               390,00      
       
1.890,00     

15,1,22400 Primes assegurances     22.000,00               455,18      
     
22.455,18     



04,3,22602 Publicitat i propaganda, cultura       9.000,00             5.157,91     
     
14.157,91     

04,3,22699 Activitats festives, culturals i esportives     81.000,00             3.500,00     
     
84.500,00     

10,1,22711 Treballs empreses, jardineria     37.500,00               727,50      
     
38.227,50     

13,3,22713 Treballs empreses, socorrisme     16.500,00               119,35      
     
16.619,35     

10,1,22714 Subministrament aigua    160.000,00          21.195,60     

   
181.195,6
0      

15,0,31100 Altres despeses financeres       2.000,00             3.505,69     
       
5.505,69     

08,3,48000 Atencions benèfiques i assistencials       4.500,00             8.424,80     
     
12.924,80     

13,3,63201 Arrenjament teulada pavelló     48.451,75           27.500,00     
     
75.951,75     

08,2,62200 Construcció equip. Socio-assistencial    770.245,48          32.641,17     

   
802.886,6
5      

08,2,62201 Casal d'avis    317.079,00            5.466,88     

   
322.545,8
8      

13,0,91300 Amortització préstec pavelló     71.528,04           18.931,44     
     
90.459,48     

         264.329,80       
  CRÈDITS EXTRAORDINARIS       

04,3,22600 Drets d'autor , sgae          2.360,80     
       
2.360,80     

09,3,62501 DESFIBRILADOR          1.700,00     
       
1.700,00     

             4.060,80       
  TOTAL MODIFICACIÓ      268.390,60       
          
  FINANÇAMENT                     -       

76100 Subv. Diputació, equip. Socio-assistencial     185.000,00          25.000,00     

   
210.000,0
0      

87000 Romanent de tresoreria    213.115,88        212.009,29     
       
1.106,59     

91100 Préstec equip. Socio-assistencial    166.084,28     -    16.084,28     

   
150.000,0
0      

         220.925,01       
          
  MAJORS INGRESSOS       

31200 Taxa escola de música          9.936,42       
             9.936,42       
  BAIXES DE DESPESES       

05,3,13100 Retrib.personal laboral temporat, punt jove     26.306,01      -      6.746,56     
     
19.559,45     

15,9,15000 Complement product.funcionaris, admó     18.518,78      -      4.432,88          



14.085,90     

10,1,15100 Gratificacions brigada     15.000,00      -      2.777,22     
     
12.222,78     

15,1,16000 Seguretat social, vigilants     13.697,63      -      1.348,61     
     
12.349,02     

01,9,16000 Seguretat social, urbanisme i habitatge     22.724,04      -      4.901,85     
     
17.822,19     

04,9,16000 Seguretat social, cultura       3.102,49      -        144,93      
       
2.957,56     

01,9,11000 Retrib.bàsiques, urban. I habitatge       6.991,04      -        316,22      
       
7.307,26     

04,9,11000 Retrib.bàsiques , cultura       3.276,00      -          68,70      
       
3.207,30     

01,9,11001 Retrib.complementàries urb. I habitatge     28.918,40      -        921,84      
     
27.996,56     

10,1,12001 Retrib.bàsiques funcionaris c1 brigada       8.410,50      -          18,30      
       
8.392,20     

15,9,12001 Retrib.bàsiques funcionaris a2     13.798,26      -        509,54      
     
13.288,72     

15,9,12003 Retrib.bàsiques funcionares c1 admó     16.821,00      -          36,60      
     
16.784,40     

10,1,12006 Triennis funcionaris brigada       1.255,80      -            2,48      
       
1.253,32     

15,9,12006 Triennis funcionaris administració          714,00      -        143,69      
         
570,31      

10,1,12100 Complement de destí funcionaris brigada       6.507,20      -        185,84      
       
6.321,36     

15,1,12100 Complement de destió funcionaris vigilants       5.018,44      -        143,36      
       
4.875,08     

15,9,12100 Complement de destí funcionaris admó     14.309,82      -        408,72      
     
13.901,10     

10,1,12101 Complement específic brigada     11.389,42      -        325,44      
     
11.063,98     

15,1,12101 Complement específic vigilants     22.131,90      -        632,32      
     
21.499,58     

15,9,12101 Complement específic administració     27.303,64      -        780,16      
     
26.523,48     

10,1,13000 Retrib.bàsiques laboral fix, Brigada     16.061,36      -        567,87      
     
15.493,49     

12,3,13000 Retrib.bàsiques laboral fix, llar infants       9.017,54      -        257,68      
       
8.759,86     

01,9,13000 Retrib.bàsiques laboral fix, serveis tècnics     26.094,60      -      1.171,13     
     
24.923,47     

10,1,13002 Altres remuneracions laboral fix, brigada     28.266,66      -        881,29      
     
27.385,37     

12,3,13002 
Altres remuneracions laboral fix, llar 
infants       6.952,40      -        198,64      

       
6.753,76     

10,1,13100 Retrib.personal laboral temporal, brigada     39.744,28      -      1.127,18     
     
38.617,10     

04,3,13100 Retrib.personal laboral temporal, música     25.338,17      -        552,87      
     
24.785,30     

12,3,13100 
Retrib.personal laboral temporal, llar i 
conser    202.918,24     -      5.384,65     

   
197.533,5



9      

13,3,13100 Retrib.persona laboral temporal, pavelló     28.893,57      -        673,84      
     
28.219,73     

06,4,13100 Retrib.personal laboral temporal, turisme     32.411,49      -        938,92      
     
31.472,57     

15,9,13100 
Retrib.personal laboral temporal, 
administrac.     27.265,88      -        455,12      

     
26.810,76     

10,1,15000 Complement product.funcionaris, brigada     11.364,92      -        324,72      
     
11.040,20     

15,1,15100 Gratificacions, general       5.027,22      -        150,00      
       
4.877,22     

      -    37.529,17       
  TOTAL MODIFICACIÓ      268.390,60       

 
 
 

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. 
 
 

2. APROVACIÓ ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM.1 DE L’OBRA 
“HABILITACIÓ COM A CASAL D’AVIS D’UN ESPAI DE L’EQU IPAMENT 
SOCIO-ASSISTENCIAL”. 

 
Vista l’acta de preus contradictoris núm.1 corresponent a l’obra: “Adequació com a casal 
d’avis d’un espai de l’equipament socio-assistencial”, signada per la direcció facultativa i per 
l’empresa constructora, que introdueix unitats d’obra no compreses en el projecte.  
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’acorda aprovar l’acta de preus contradictoris núm.1 de l’obra “Adequació com a 
casal d’avis d’un espai de l’equipament socio-assistencial”. 
 
El senyor Jaume Vilella demana com quedarà el tancament exterior de l’equipament, 
l’alcalde li respon que tal i com està ara i que  només es trasllada l’accés peatonal per tal de 
complir la normativa d’accessibilitat. 
 
 

3. PROPOSTA D’ALIENACIÓ DE LES PARCEL·LES CORRESPON ENTS AL 
10% D’APROFITAMENT MIG DEL PLA PARCIAL EL SOLÀ. 

 

Vistos els expedients instruïts per a l’alienació, mitjançant concurs, de les parcel.les 
números 3 i 4 del pla parcial El Solà, assenyalades amb els números 3-5 i 7-9 
respectivament del carrer de la Font del Cargol. Els expedients s’han tramès al Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos a l’article 40 del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals. 



Vistos els plecs de clàusules administratives particulars redactats que han de regir els 
corresponents concursos. 

D’acord amb el que estableix el text refós de la  Llei d’Urbanisme i el seu Reglament, el 
producte obtingut de l’alienació del sòl passa a formar part del dipòsit municipal que s’ha de 
constituir i s’ha de destinar obligatòriament al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord: 

Primer.-  Aprovar els expedient d’alienació de les parcel.les números 3 i 4 del pla parcial del 
Solà mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i forma concurs públic. 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que han de regir 
els respectius concursos, disposant que els publiquin per un termini de 20 dies mitjançant 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis municipal. Transcorregut el 
termini sense que es presentin reclamacions s’entendran aprovats amb caràcter definitiu. 

 

Tercer.- Disposar l’obertura dels procediments d’adjudicació, convocant concurs, per a 
l’alienació dels béns esmentats, condicionats a l’obtenció prèvia dels corresponents informes 
previstos a l’article 40 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 

L’alcalde explica la valoració que el tècnic ha fet. El regidor Josep Maria Company demana 
si es por modificar el preu en el supòsit de quedar deserta aquesta convocatòria. L’alcalde 
respon que si es vol modificar el preu cal tramitar un nou expedient que ho justifiqui. 

Es sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat dels nou regidors presents dels 
onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 

 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  
 

4. RATIFICACIÓ RENÚNCIA PRÒRROGA CONCESSIÓ GIMNÀS P AVELLÓ 
 
Des de l’1 d’abril de 2009 funciona el servei del gimnàs del pavelló en règim de concessió 
atorgada a Bernardino Pérez Moreno. El termini de la concessió es va establir per 2 anys, 
prorrogable d’any en any fins a un màxim de 5 anys. 
 
Vist l’estat de comptes presentat pel concessionari, es va considerar convenient no 
prorrogar l’actual concessió amb l’objectiu de modificar-ne les condicions. 
 
En aquest sentit, es va dictar una resolució per part de l’alcalde renunciant a la pròrroga del 
contracte per a la gestió del servei del gimnàs del pavelló, mitjançant concessió atorgada a 
Bernardino Pérez l’1 d’abril de 2009. 
 
Ara es proposa al Ple la ratificació d’aquesta renúncia per part de l’Ajuntament. 
 
El regidor Josep Maria Company demana si l’ajuntament ha rebut queixes del servei, la 
regidora d’esports respon que no, que tot el contrari, i que la causa està en la part 



econòmica, en el sentit que l’ajuntament pugui participar dels beneficis que obté el 
concessionari, considerant les despeses que l’ajuntament assumeix. El regidor Joan Carles 
Rodríguez demana si el concessionari n’està al corrent, a la qual cosa li contesta la regidora 
que la resolució se li va notificar i que sap que hi haurà una nova convocatòria per a 
l’adjudicació de la concessió, en la que naturalment podrà participar. 
 
Finalment es ratifica per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 
 

5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D EL BAR 
DEL PAVELLÓ 

 
Per Decret de l’alcaldia de data 23 de novembre de 2010 es va convocar el procediment de 
licitació del contracte de gestió del servei del bar del pavelló esportiu municipal. Durant el 
termini per a la presentació de propostes mitjançant procediment obert, no se’n va presentar 
cap, en conseqüència l’alcalde va declarar desert el procediment. 
 
Vista la sol.licitud presentada, després d’haver finalitzat el termini per al procediment obert, 
per part de la societat Masia Restaurant La Rovira SL, per a gestionar el servei de bar del 
pavelló amb les condicions establertes en el plec de clàusules administratives i en el plec de 
prescripcions tècniques, la Mesa de Contractació va proposar a l’alcalde l’adjudicació del 
contracte a l’esmentada societat. 
 
En data 24 de gener de 2011 l’alcalde adjudica el contracte a la societat Masia Restaurant 
La Rovira, SL. 
 
El senyor Josep Maria Company demana si el concessionari per a exercir aquesta activitat 
està subjecte als mateixos pagaments que la resta, a la qual cosa la secretària li respon 
afirmativament. 
 
Els regidors es donen per assabentats de l’adjudicació del contracte de la gestió del servei 
del bar del pavelló. 
 

 
6. PRECS I PREGUNTES 

 
El regidor del grup municipal d’ERC, Josep Maria Company, demana si l’equip de govern ha 
estudiat com es gestionarà el centre de dia. L’alcalde li contesta que s’hi està treballant: cal 
fer un conveni amb l’ICASS perquè es subvencionin parcialment les places. Explica la reunió 
mantinguda amb el Consorci d’Acció Social de Catalunya que presta el servei a diversos 
centres, a través d’una societat de capital íntegrament públic. 
 
El regidor Joan Morera planteja la possibilitat de construir panteons al cementiri municipal 
atenent la petició d’alguna família. L’alcalde explica que ara s’estan construint nínxols a la 
part nova del cementiri, però que no està previst permetre fer panteons. El regidor Joan 
Carles Rodríguez fa una reflexió sobre la conveniència de panteons en un cementiri 
municipal. 



 
El senyor Joan Carles Rodríguez elogia el treball en DVD que s’ha fet sobre la memòria 
històrica, celebra que el tema es desencallés després de molt temps, i demana que no se’n 
faci un ús partidista de cara a les eleccions municipals perquè en el treball hi han col.laborat 
moltes persones, també ell. 
 
El senyor Josep Maria Company demana que en el cicle de cinema que es fa cada any es 
passin pel·lícules que no sempre siguin de dibuixos animats, proposa “Pa negre”. El regidor 
de cultura, Jaume Miravet, contesta que es tracta d’un cicle de cinema infantil i familiar i per 
tant s’escullen pel·lícules adients i per altra banda no totes les pel·lícules són de dibuixos 
animats i posa per exemple “Los viajes de Gulliver”, també explica que l’última pel·lícula 
programada coincideix amb la seva estrena als cinemes de Vic. El senyor Josep Maria 
Company proposa recuperar la pel·lícula que s’havia de passar per la Festa Major i que no 
es va poder veure.  
 
En relació a l’afectació de la Font de la Riera per les obres de desdoblament de l’Eix 
Transversal, el regidor d’urbanisme, Feliu Puigbò, explica que es farà una reunió amb 
l’empresa contractista de l’obra per fer una proposta del trasllat que s’ha de fer de la font, 
tenint en compte que es tracta d’una font canalitzada. L’alcalde explica als regidors que la 
propietat ha reclamat la taula de pedra que hi ha afectada. 
 
 
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 

 
 

 
 

 
 
 


