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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 12/2011  
Caràcter: ordinària 
Data:  21 de desembre de 2011 
Horari: de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 
 

ASSISTENTS 
 

- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde  
- Adelaida Costa i Canadell, regidora 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 

ABSENTS 
 

- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde. S’ha excusat.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació de les actes de fitament dels termes municipals Calldetenes-Sant Julià de 
Vilatorta i Santa Eugènia de Berga-Sant Julià de Vilatorta 

2. Moció sobre el finançament local 
3. Licitació concessió del servei del gimnàs del pavelló esportiu 
4. Aprovació provisional taxa subministrament aigua 
5. Retribució a SOREA per la prestació del servei de subministrament d’aigua 
6. Aprovació inicial pla especial “El Mesquí” 

 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 



 
1. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures. 
2. Resolucions de l’alcaldia. 
3. Precs i preguntes. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

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

L’alcalde declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió extraordinària del 
Ple de data 10 de novembre de 2011. Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació, aprova l’acta sense cap esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD  

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE FITAMENT DELS TERMES M UNICIPALS 

CALLDETENES-SANT JULIÀ DE VILATORTA I SANTA EUGÈNIA  DE 
BERGA-SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 d’agost de 2011va aprovar l’inici de l’expedient 
per a la delimitació del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta amb els municipis limítrofs i 
va nomenar la comissió municipal de delimitació. 
 
Prèvia convocatòria per part de la Direcció General d’Administració Local, s’han dut a terme 
les operacions de delimitació entre els municipis de Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de 
Vilatorta, i entre els municipis de Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta, de les quals es varen  
fer  les corresponents actes. 
 
Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula 
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, les actes s’han de sotmetre al Ple 
dels ajuntaments afectats, a l’efecte d’acordar-ne la seva aprovació, amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
 
L’alcalde explica que és un procés que ha iniciat la Direcció General d’Administració Local i 
que l’’objectiu és donar una exactitud a les línies de termes. Respecte a Santa Eugènia de 
Berga explica  que la majoria de fites s’han localitzat, i les que s’han perdut se’n coneix la 
localització aproximada per l’explicació de les actes de l’any 1922. Esmenta una fita de la 
granja de l’Omeda que queda just a sota la granja, però la línia es manté i no té 
transcendència. Destaca que s’ha fet una feina sobre el terreny molt acurada amb 
propietaris i gent coneixedora del terreny. Pel que fa al terme municipal de Folgueroles, la 
delimitació haurà de ser objecte d’un expedient d’alteració de termes, amb l’objectiu 
d’adaptar-la a la realitat geogràfica i urbanística actual. 
 



Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- aprovar l’acta, de data 17 de novembre de 2011, de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- aprovar l’acta, de data 29 de novembre de 2011, de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.-  comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i als ajuntaments de Sant 
Eugènia de Berga i de Calldetenes. 
 
 

2. MOCIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT LOCAL 
 
L’alcalde explica que en poc temps a l’alcaldia ha constatat el deficient  sistema de 
finançament que tenim i proposa al Ple de la Corporació l’aprovació d’una moció per a un 
finançament local català: 
 
“Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just per als ens locals. 
Ates que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb l’objectiu 
de garantir la suficiència financera. 
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals és preocupant i precària, 
fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats en la 
prestació del serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans. 
Atès que l’article 219.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya incorpora una garantia 
específica derivada del principi de connexió entre competències i despesa, de manera que 
“tota nova atribució de competències ha d’anar acompanyada de l’assignació dels recursos 
suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en 
compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”. 
Atès que l’article 220.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya encomana de forma clara que 
“El Parlament ha d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”. 
Atès la diferència existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els 
catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat –que provoca que milions d’euros 
no tornin a Catalunya- conegut com a dèficit fiscal. 
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just per 
Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició que 
abandera el Govern del país. 
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu 
compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que 
garanteixi la suficiència financera , i el fet que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un major 
finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més adequats a la 
nostra realitat. 
 
Es proposa el següent: 
 
Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que suposi 
una millora en el finançament dels governs locals. 



 
Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en 
la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també 
dels governs locals. 
 
Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM.” 
 
En senyor Feliu Puigbò diu que hi està d’acord sobretot perquè es demana el concert 
econòmic. 
 
La moció s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació.  
 
 

3. LICITACIÓ CONCESSIÓ DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL PA VELLÓ 
ESPORTIU 

 
Per Decret de l’alcaldia de data 31 de desembre de 2010, es va renunciar a la pròrroga del 
contracte per a la gestió del servei del gimnàs del pavelló, mitjançant concessió atorgada a 
Bernardino Pérez Moreno, administrador únic de la societat Nino Gym SL, quedant resolt en 
data 31 de març de 2011. El decret es va notificar al concessionari, sense que contra el 
mateix s’hagi presentat cap recurs. 
 
Durant el temps transcorregut el concessionari s’ha continuat fent càrrec de la gestió del 
servei, d’acord amb el plec de clàusules tècniques i administratives, i s’han redactat les 
noves condicions d’explotació i el procediment per a una nova concessió, recollint en part les 
consideracions del propi concessionari. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir el contracte de gestió 
de serveis públics, mitjançant concessió administrativa de la gestió del gimnàs del pavelló.  
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció. 
 
L’alcalde destaca de les condicions de la nova concessió l’increment del cànon i l’augment 
de la durada del contracte que ha de donar  una estabilitat al concessionari  permetent una 
inversió en les instal.lacions. 
 
El regidor d’esports, senyor Josep Maria Company, explica que copsat de diferents usuaris 
la necessitat actual de renovar la maquinària del gimnàs. El senyor Jaume Miravet considera 
que el moment actual no és l’idoni per demanar inversió, també demana que es vinculi 
l’import del cànon al número d’usuaris; referent a la maquinària el senyor Santi Garolera 
creu que les empreses poden accedir a diferents mitjans per finançar la inversió i esmenta el 
leasing...afegeix que és un tema que no els ha de fer patir si l’actual concessionari ha 
plantejat la possibilitat d’instal.lar-se en un altre lloc amb la inversió que això suposa. La 
senyora Maria Carme Sala creu que l’import del cànon és correcte perquè com a regidora 
d’esports que va ser durant els dos anys de la concessió, va poder constatar que els 
resultats econòmics ho permeten. 
 



A partir d’aquest moment es genera un debat sobre els criteris de valoració que figuren en el 
plec. El regidor d’esports considera important recuperar a través del cànon part del dèficit 
que es genera el funcionament del pavelló. El regidor de serveis, senyor Santi Garolera, 
creu que s’ha d’esperar què passa en el procés de licitació, i en el supòsit que quedés 
desert s’haurien de replantejar els criteris de valoració, en el mateix sentit s’expressa el 
senyor Lluís Vilalta.  
Finalment es sotmet a votació la següent proposta: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació, que inclou el plec de clàusules administratives i 
tècniques, per a la contractació de la gestió del servei del gimnàs del pavelló esportiu 
municipal, mitjançant concessió administrativa, pel procediment obert amb més d’un criteri 
de valoració. 
 
Segon.- Publicar l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del 
contractant perquè en el termini de 15 dies des de l’endemà de la seva publicació, els 
interessats puguin presentar les seves propostes. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta dels deu regidors dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels regidors: Joan Carles 
Rodríguez i Casadevall, Santi Garolera i Comas, Adelaida Costa i Canadell, Trini Subirana i 
Arumí, Josep Maria Company i Sala, Lluís Vilalta i Vivet , Marc Vilarrasa i Codinach i Maria 
Carme Sala i Vila. I amb l’abstenció dels regidors Feliu Puigbò i Coll i Jaume Miravet i Peris. 
Aquest últim raona la seva abstenció en el sentit que el fa patir la continuïtat del servei del 
gimnàs perquè tot i estar d’acord en que s’ha de fer la contractació, no comparteix les 
condicions que s’hi han establert, en quant a l’elevat import del cànon, que entén podria 
arribar a ser gradual arribant al final als 2.000 € considerant que l’ajuntament ha de tenir en 
compte que el mes de maig s’acaben d’amortitzar els crèdits de la inversió del pavelló,  i en 
quant a la valoració que es dona a l’aportació de maquinària que pot frenar l’interès en la 
contractació. 
 
 

4. APROVACIÓ PROVISIONAL TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA  
 
Vist el resum de costos per a la determinació de les tarifes del servei de subministrament 
d’aigua potable, presentat per SOREA, empresa prestadora del servei d’aigua a Sant Julià 
de Vilatorta, que justifica la necessitat d’una actualització de les tarifes del servei a 
conseqüència de l’increment dels costos dels factors bàsics que intervenen en aquesta 
activitat. 

Considerant que l’aplicació del sistema simplificat de revisió de tarifes establert per la 
Comissió de Preus de Catalunya no permet un increment superior al  3%, la proposta de 
tarifes de subministrament d’aigua que presenta SOREA per aplicar a partir del primer 
trimestre de l’exercici 2012 és el següent: 

 

a) Tarifes de subministrament d’aigua 

Mínim de consum 
Diàmetre de comptador  



Fins a 13 mm  10 m3/mes 
De 20 mm 20 m3/mes 
De 30 mm 30 m3/mes 

Ús domèstic 
Fins al mínim 0,7005 €/m3 
Fins al doble del mínim (famílies nombroses) 0,7005 €/m3 
Del mínim al doble del mínim 0,9464 €/m3 
Del doble al triple del mínim (famílies nombroses) 0,9464 €/m3 
Excés del doble del mínim 1,4640 €/m3 
Excés de triple del mínim (famílies nombroses) 1,4640 €/m3 

 
                       

b) Conservació d’escomeses i comptadors 

 
Fins a 13 mm  1,50 €/ab/mes 
De 20 mm 3,19 €/ab/mes 
De 30 mm 4,29 €/ab/mes 

 
 
L’alcalde explica que l’augment que es proposa en la taxa de subministrament d’aigua  
suposa un increment del 3% i per als preus de conservació d’escomeses i comptadors  
l’increment és sensiblement més alt. 
 
Referent a la justificació de costos l’alcalde lamenta la falta de rigor que ha constatat a 
l’estudi elaborat per SOREA on hi figuren inversions realitzades que encara estan pendents.  
 
Per altra banda exposa als regidors que en el proper exercici s’han de dur a terme unes 
inversions a la infraestructura del servei d’aigua que no admeten demora: als dipòsits del 
Castell, a de la Sala... 
 

Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 

Primer.- Aprovar la proposta de tarifes de la taxa del servei municipal de subministrament 
d'aigua potable i de conservació de comptadors i escomeses a partir del primer trimestre de 
l’any 2012, presentada per l’empresa SOREA.          

Segon.- Publicar en el BOP la modificació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per al subministrament d’aigua, als efectes que els interessats hi puguin presentar 
reclamacions; en el supòsit que no se’n presenti cap, el present acord s’entendrà definitiu 
sense necessitat de prendre’n cap altre. 

 
5. RETRIBUCIÓ A SOREA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D E 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 



 
Vista la proposta presentada per SOREA de retribució per a la prestació del servei de 
subministrament d’aigua per a l’exercici 2012. 
 
L’alcalde considera que el Ple de l’Ajuntament no pot acceptar la proposta presentada tenint 
en compte primer la situació actual i segon la inversió que l’ajuntament farà en la 
infraestructura del servei que presta SOREA i que representa un total de 99.770’78 €, per la 
qual cosa demana un ajustament en la retribució i proposa que sigui: 0’7064 €/m3. 
 
El senyor Lluís Vilalta demana que en l’estudi que ha presentat SOREA es faci una correcció 
respecte al paratge “Serratosa” que no pertany al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar amb efectes des del 1er de gener de 2012 i simultàniament amb l’aplicació 
de la taxa aprovada, la retribució a SOREA pel servei de subministrament domiciliaria 
d’aigua potable a 0’7064 €/m3. 
 
Segon.- Notificar el present acord a SOREA, als efectes oportuns. 
 
 

6. APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL “EL MESQUÍ” 
 
Vist el projecte del Pla especial d’ordenació de la finca del Mesquí, redactat per l’arquitecte 
Jordi Font i Berenguer, i formulat pel senyor Ferran Juvany i Herms. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals. 
 
L’alcalde explica que el POUM determina que a la finca del Mesquí s’ha de fer un 
planejament derivat, un pla especial, i que la proposta presnetada defineix els usos: 
residencial i espai gastronòmic, i una reposicionament de la superfície construïda. Proposa 3 
mòduls: la casa de pagès: residència particular, la cabanya: convidats i els coberts: espai 
gastronòmic. 
Destaca que l’arquitecte municipal ha fet incidir en aspectes importants com el petit bosc de 
castanyers que hi ha al costat. 
Després d’aquest planejament hi ha una proposta constructiva que ja s’havia presentat amb 
anterioritat, en Feliu diu que no compren perquè es fa referència a unes propostes passades 
i no s’hi inclou ara per conèixer el contingut definitiu. 
El regidor d’Urbanisme, Santi Garolera respon que prèviament a la construcció cal aprovar el 
planejament derivat, i creu que la proposta representa una millora per la finca i al final per al 
poble. En aquesta afirmació el senyor Feliu Puigbò hi coincideix. 
 
Sotmès a votació el planejament, per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, amb el vot afirmatiu de l’alcalde, òrgan 
competent per aquest tràmit, s’acorda: 



 
Primer.- aprovar inicialment el Pla especial d’ordenació de la finca del Mesquí, projecte 
redactat per l’arquitecte Jordi Font i Berenguer, i promogut pel senyor Ferran Jubany i 
Herms. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública el Pla especial pel termini d’un mes, mitjançant 
anuncis al BOPB i al bisetmanari “El 9 Nou”. 
 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública demanar informe als organismes 
competents per raó de la competència sectorial. 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ DE  
FACTURES. 

 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la 
secretària-interventora informa al Ple de la Corporació, que a data 30.06.2011, l’Ajuntament 
no ha pogut abonar totes les obligacions reconegudes en el termini establert a l’esmentada 
Llei, adjuntant els llistats corresponents. 
  
Així mateix s’informa que a data 31.06.2011 no hi ha cap factura ni document justificatiu dels 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o 
s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la seva tramitació. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
L’alcalde explica que es cancel.larà la pòlissa de tresoreria vigent fins a 31 de desembre, 
perquè la Generalitat ha transferit el deute pendent en concepte de la subvenció del 
PUOSC, però que atenent el que encara falta transferir d’altres Administracions i per tal de 
complir amb els terminis exigits per al pagament de factures per la Llei se n’haurà de 
concertar una de nova.    
 
 

2. 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:  

17/08/2011 Concessió llicència d'obres núm. 81/11 

26/08/2011 concessió llicència d'obres núm. 84/11 

30/08/2011 Concessió llicència d'obres núm . 75/11 

30/08/2011 Concessió llicència d'obres núm. 76/11 

30/08/2011 Concessió llicència d'obres núm. 78/11 

30/08/2011 Concessió llicència d'obres núm. 79/11 



15/09/2011 Relació de factures F/2011/8 

19/09/2011 Empadronament d'una persona 

19/09/2011 Empadronament d'una persona 

20/09/2011 Aprovació projecte per sol·licitud subvenció Viure al poble més 

22/09/2011 Acord incoació 11/16S 11049640 

26/09/2011 Empadronament d'una persona 

26/09/2011 Empadronament d'una persona 

27/09/2011 Empadronament d'una persona 

29/09/2011 Empadronament d'una persona 

30/09/2011 Contracte de serveis arquitecte municipal 

30/09/2011 Relació de factures F/2011/9 

04/10/2011 Empadronament de tres persones 

05/10/2011 Acord incoació 11/17S 11052813 

05/10/2011 Empadronament d'una persona 

05/10/2011 Autorització de pas Club Amics vehicles clàssics d'Osona 

05/10/2011 Concessió canvi titularitat drets funeraris nínxol 233 

06/10/2011 Concessió llicència d'obres núm. 107/11 

06/10/2011 Concessió llicència d'obres núm. 115/11 

06/10/2011 Concessió llicència d'obres núm. 114/11 

06/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 118/11 

11/10/2011 Empadronament d'una persona 

11/10/2011 Empadronament d'una persona 

14/10/2011 Empadronament de dues persones 

18/10/2011 Acord incoació 11/18S 11054713 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 98/11 

18/10/2011 Concessió llicència d'obres núm. 128/11 

18/10/2011 Concessió llicència d'obres núm. 95/11 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 90/11 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 108/11 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 106/11 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 105/11 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 104/11 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 103/11 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 102/11 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 101/11 

18/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 99/11 

19/10/2011 Empadronament d'una persona 

19/10/2011 Contractació tècnica d'educació infantil reforç llar d'infants 

20/10/2011 Sol.liictud inscripció Registre  centre de dia 

22/10/2011 Acord incoació 11/19S 11058332 

24/10/2011 Aprovació comptes Sorea 3er. Trimestre de 2011 

25/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 126/11 

25/10/2011 concessió llicència d'obres núm. 110/11 

27/10/2011 Liquidació econòmica taxa pavelló a Associació Cat-40 i 3 més 

27/10/2011 concessió llicència 1a. Ocupació exp. Núm. 1/2010 

31/10/2011 Empadronament d'una persona 

03/11/2011 Liquidació taxa certificacio compatibilitat urbanística 1/11 

07/11/2011 Empadronament de quatre persones 



08/11/2011 concessió llicència d'obres núm. 63/11 

08/11/2011 concessió llicència d'obres núm. 131/11 

08/11/2011 concessió llicència d'obres núm. 120/11 

08/11/2011 concessió llicència d'obres núm. 129/11 

08/11/2011 Relació de factures F/2011/10 

10/11/2011 Concesió permís municipal ambiental Can Fil 

10/11/2011 Aprovació crèdits incobrables relació núm. 11026 

14/11/2011 Empadronament d'una persona 

15/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 117/11 

15/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 116/11 

15/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 111/11 

15/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 109/11 

15/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 97/11 

15/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 96/11 

15/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 127/11 

15/11/2011 concessió llicència d'obres núm. 124/11 

15/11/2011 concessió llicència d'obres núm. 123/11 

15/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 122/11 

15/11/2011 concessió llicènica d'obres núm. 121/11 

16/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 137/11 

16/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 135/11 

16/11/2011 concessió llicència d'obres núm. 134/11 

16/11/2011 concessió llicència d'obres núm. 133/11 

16/11/2011 Aprovació crèdits incobrables relació núm. 11025 

17/11/2011 Acord incoació 11/20S 11059586 

17/11/2011 Acord incoació 11/21S 11062004 

21/11/2011 Empadronament de tres persones 

21/11/2011 Concessió llicència municipal ambiental 16/06 activitat ramadera La Mata 

22/11/2011 Canvi de nom beneficiari títol nínxol 158 

22/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 143/11 

22/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 142/11 

22/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 140/11 

22/11/2011 Concessió llicència d'obres núm. 113/11 

22/11/2011 concessió llicència d'obres núm. 141/11 

24/11/2011 Empadronament d'una persona 

24/11/2011 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. 5/11 

29/11/2011 Empadronament d'una persona 

29/11/2011 Aprovació memòria per sol·licitud Pla ocupació 

30/11/2011 
Líquidacions ocupació via pública taules i cadires a Luís Crispi, Josep Gilabert i Josep M. 
Company 

30/11/2011 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. 6/2010 

01/12/2011 Relació de factures F/2011/11 

02/12/2011 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. 7/2011 

07/12/2011 Empadronament d'una persona 

07/12/2011 Concessió llicència 1a. Ocupació exp. Núm. 6/2011 

07/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 130/11 

07/12/2011 Concessió llicència d'obres núm. 138/11 

09/12/2011 Empadronament d'una persona 



09/12/2011 Empadronament de quatre persones 

13/12/2011 Acord incoació 11/22S 11066767 

12/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 139/11 

12/12/2011 Concessió llicència d'obres núm. 125/11 

15/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 54/04 - complementari 

15/12/2011 concessió llicència d'obres núm. 91/97 -complementari 

15/12/2011 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. Núm. 17/2007 

15/12/2011 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. Núm. 4/2011 

16/12/2011 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. Núm. 30/2007 

16/12/2011 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. Núm. 21/2004 

17/12/2011 Acord incoació 11/23S 11067849 
 

 
Els regidors es donen per assabentats de les resolucions de l’alcaldia. 
 
 

3. PRECS I PREGUNTES. 
 

L’alcalde demana als regidors si tenen algun prec o pregunta per plantejar, el senyor Feliu 
Puigbò demana com està el tema de la reconstrucció de la Font de la Riera, i el senyor Santi 
Garolera li respon que s’està esperant que acabi el moviment de les pilastres amb 
maquinària pesada, per després començar a treballar en la font. L’alcalde creu important 
vetllar per algun element de pedra que hi havia.  
 
L’alcalde informa que s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per a la contractació d’un 
treballador que es trobi en una situació econòmica molt desafavorida, i explica quines són 
les condicions que han de reunir les persones que es poden contractar:  exclusivament 
treballadors desocupats, inscrits com a demandants d’ocupació al servei públic d’ocupació, 
quan hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur, o hagin 
esgotat aquest subsidi en el moment de la presentació de l’oferta d’ocupació. Explica que la 
incorporació és imminent, abans d’acabar l’any.  
 
L’alcalde dona per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la present 
acta. 
 

 

 
Rosa Martínez Costa 
secretària de l’Ajuntament 
 


