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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 11/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 10 de novembre de 2011 
Horari: de 2/4 de 10 a les 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 (s’incorpora en el punt 4 

de les propostes d’acord) 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde (s’incorpora en el 

punt 1 de les propostes d’acord) 
- 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 
 

Cap 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació provisional ordenances fiscals 2012. 
2. Calendari fiscal 2012. 
3. Retribució a SOREA per a la prestació del servei de subministrament 

d’aigua. 
4. Bases de la Beca cultural Vilatorta-Vilalleons i convocatòria 2012 
5. Proposta per a la declaració de Can Pallàs i el Casal Núria com a bé 

cultural d’interès local. 
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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. 

L’alcalde declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió del Ple de 
data  26 d’octubre de 2011, la secretària esmenta que el regidor Jaume Vilella, que no 
és present en aquest moment a la sala de plens, li ha fet notar que a l’apartat de la 
modificació pressupostària referent a l’escola de música, en la seva intervenció va dir 
que els costos de direcció i coordinació ja estaven previstos en el conveni però que 
s’hi havia afegit els costos d’impagats, substitucions i aportació a la Fundació que no hi 
eren contemplats. Per altra banda també s’ha de corregir la referència registral de la 
finca objecte d’adjudicació que és errònia, essent la correcta: Finca 2762, Tom 2536, 
Llibre 58, foli 50. Amb aquestes dues esmenes s’aprova per unanimitat dels nou 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació.   
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2012. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde exposa quins són els criteris que s’han 
adoptat en la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012. 
En primer lloc destaca l’esforç que fa l’ajuntament de contenció proposant un augment 
que no supera l’increment del cost de la vida. A partir d’aquí va analitzant cada tribut: 
l’increment del 3’2% en els impostos: impost de béns immobles, impost sobre vehicles 
de tracció mecànica, impost sobre construccions, instal.lacions i obres, impost sobre 
activitats econòmiques i impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. Explica les bonificacions potestatives que es proposen, en l’impost de vehicles 
una bonificació pels híbrids i els elèctrics. (en aquest moment s’incorpora a la sessió el 
regidor Jaume Vilella essent ¾ de 10 del vespres) Bonificacions per als béns immobles  
catalogats en el POUM, fet que representa un esforç important per l’ajuntament ja que 
molts dels immobles catalogats només tenen algun element constructiu afectat i la 
bonificació s’aplicarà a tot l’immoble. Bonificacions previstes en l’impost sobre 
construccions per a aquelles obres que  afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat 
de les persones discapacitades, sense requerir que es tracti d’un habitatge i que per tant 
també es pot aplicar als comerços que prenguin mesures per suprimir barreres 
arquitectòniques per als clients...També explica que es mantenen les bonificacions per a 
la utilització d’energies renovables, però que aquest és un tema que queda pendent de 
revisió per ajustar a uns criteris tècnics que siguin de més fàcil aplicació. En relació als 
impostos el regidor Jaume Miravet demana si l’Estat augmenta els valors cadastrals 
perquè això suposaria una duplicitat d’increments, la secretària respon que aquest any no 
està previst que s’aprovin el pressupostos per a l’exercici 2012 i per tant en principi no hi 
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haurà increment dels valors cadastrals. També fa una observació sobre l’increment de les 
quotes de l’impost de vehicles que és superior al 3’2 %, concretament el 3’7%, la 
secretària respon que es deu a l’arrodoniment amb dos decimals del coeficient aplicat, 
l’alcalde afegeix que si l’Organisme de Gestió Tributària permet aplicar més decimals, 
s’ajustarà al màxim al 3’2%. 

 
 
 
Pel que fa a les taxes, l’alcalde explica que la majoria experimenten un increment del 
3’2%, i com a excepció destaca la taxa per llicències urbanístiques amb un increment 
justificat en l’estudi dels costos que representa per l’Administració l’atorgament d’una 
llicència. El regidor Feliu Puigbò considera que la repetició d’informes a conseqüència 
d’irregularitats imputables als particulars hauria de tenir un tractament penalitzador, i 
proposa incrementar la quota de la taxa quan s’han de repetir visites, tant l’alcalde com 
en Lluís Vilalta coincideixen i en aquest sentit es modifica en la proposta que la 
repetició d’una visita per a la llicència de primera ocupació serà de 45 € i a partir de la 
tercera visita l’import de la taxa serà de 75 €. 
 
L’alcalde continua explicant que una altra taxa que té un increment superior a l’IPC és 
la taxa per a la recollida, tractament i eliminació de residus. Exposa que traslladar a la 
taxa el cost que representa el servei, implicaria augmentar les quotes un 6’82%, la 
proposta és d’incrementar-la un 4%. L’alcalde diu que es demana un esforç al veí a 
l’incrementar la taxa, però a més explica que caldrà ajustar el servei a les necessitats 
que hi ha i que s’emprendran accions en el sentit de reduir el servei de la recollida de 
trastos i que també es replantejarà el servei de la recollida del verd; Creu l’alcalde que 
és molt important fer pedagogia en aquest tema del verd i plantejar fórmules 
imaginatives que comportin una rebaixa del cost del servei com ara reduir la 
temporada de recollida de verd. El senyor Jaume Miravet proposa fer una relació de 
les persones que utilitzin el servei de recollida de verd, conscient que això pot generar 
una picaresca, l’alcalde insisteix en el civisme que cal que tinguin tots els veïns. 
 
Referent a la taxa per la utilització del Saló Catalunya s’han refós en un sol concepte 
tots els continguts que fins ara figuraven a la taxa, es proposa una sola quota per a 
disposar del Saló Catalunya. 
 
Finalment l’alcalde explica que es posposa l’aprovació de la taxa per al 
subministrament d’aigua perquè s’han demanat més dades sobre la proposta 
presentada per SOREA, per les mateixes raons també quedarà sobre la taula la 
proposta de retribució a l’empresa per la prestació del servei. 
 
Acabat el debat sobre la modificació de les ordenances fiscals, per unanimitat dels deu  
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, 
s’acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per 
a l’exercici 2012 i següents.  

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
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Ordenança 
fiscal núm.1 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança 
fiscal núm.2 

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança 
fiscal núm. 3 

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança 
fiscal núm.4 

Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
urbans 

Ordenança 
fiscal núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres 

Ordenança 
fiscal núm.9 

Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues 

Ordenança 
fiscal núm. 10 

Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

Ordenança 
fiscal núm.11 

Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança 
fiscal núm.13 

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 

Ordenança 
fiscal núm.16 

Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 

Ordenança 
fiscal núm.18 

Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi 

Ordenança 
fiscal núm.20 

Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

Ordenança 
fiscal núm. 21 

Reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions 

Ordenança 
fiscal núm.27 

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis del cementiri 
municipal, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local 

Ordenança 
fiscal núm.29 

Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida, 
tractament i eliminació altres residus sòlids urbans 

Ordenança 
fiscal núm. 33 

Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública 
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Ordenança 
fiscal núm.35  

Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i control sanitari dels 
establiments destinats a la producció, emmagatzamentge i 
comercialització de carn fresca i els seus derivats 

Ordenança 
fiscal núm.60 

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter 
cultural, esportiu i lúdic 

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el 
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per 
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre 
de 2010: 
 

Ordenança 
fiscal núm.1 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança 
fiscal núm. 3 

Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

Ordenança 
fiscal núm.4 

Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans 

Ordenança 
fiscal núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres 

Ordenança 
fiscal núm.20 

Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

Ordenança 
fiscal núm. 29 

Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida, 
tractament i eliminació altres residus sòlids urbans 

Ordenança 
fiscal núm.35  

Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i control sanitari dels 
establiments destinats a la producció, emmagatzamentge i 
comercialització de carn fresca i els seus derivats 

  

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat 
per la Diputació de Barcelona. 

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2011, es farà 
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pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament:  

 

Ordenança fiscal núm.1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal núm.4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys urbans 

Ordenança fiscal núm.5 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres 

Ordenança fiscal núm.20 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

Ordenança fiscal núm. 
29 

Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de 
recollida, tractament i eliminació altres residus sòlids urbans 

Ordenança fiscal núm.35 Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i control sanitari 
dels establiments destinats a la producció, emmagatzamentge 
i comercialització de carn fresca i els seus derivats 

 

Cinquè.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances aprovades 
provisionalment, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes 
previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver- se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats, sense necessitat de prendre un nou acord. 

2. CALENDARI FISCAL 2012. 
 
Vista la proposta de calendari fiscal per a l’exercici 2012 presentada per l’OGT. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 

Primer.- Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2012 en període voluntari: 

Del 3 de febrer al 4 d’abril: Taxa de recollida d’escombraries. 
Del 2 de març al 3 de maig: Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
De l’4 d’abril al 5 de juny: Impost sobre bens immobles urbans 50%. 
Del 5 de setembre al 5 de novembre:    Impost sobre béns immobles rústics. 

Impost sobre activitats econòmiques. 
Taxa servei de cementiri municipal. 
Taxa per entrades de vehicles-guals. 
Impost sobre bens immobles urbans 50%. 
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Segon.- Trametre el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, als efectes de la seva publicació i execució.     

 
3. RETRIBUCIÓ A SOREA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 
Aquest punt ha quedat sobre la taula. 
 

4. BASES DE LA BECA CULTURAL VILATORTA-VILALLEONS I 
CONVOCATÒRIA 2012 

 
 
L’alcalde explica que es presenta al Ple un compromís de la seva candidatura: 
l’establiment d’una beca de recerca, d’investigació, amb l’objectiu de preservar el 
patrimoni cultural del poble. Les bases intenten millorar l’experiència prèvia, i s’han 
adequat a la llei general de subvencions. En comparació als ajuts de treball que 
l’ajuntament fa anys havia convocat en destaca: la determinació d’uns criteris als quals 
s’ha d’ajustar la valoració del Jurat,  l’augment de l’import de la subvenció, el caràcter 
bianual amb l’objectiu de  donar més qualitat al treball per la disposició de més temps, i 
la imposició de la figura del tutor que ha de fer el seguiment del treball becat. 
 
En aquest moment s’incorpora el senyor Santi Garolera, essent 2/4 d’11 del vespre. 
 
En referència a la composició del Jurat l’alcalde diu que s’haurà d’adequar als treballs 
que es presentin, el senyor Feliu Puigbò considera que no s’hauria de limitar a 
persones de Sant Julià de Vilatorta. 
 
L’alcalde considera important adequar a la Llei de la Propietat Intel.lectual el treball 
becat i també fer una aclariment sobre els premis que l’autor pugui rebre amb 
independència de la subvenció. I en aquest sentit  les bases recolliran que la propietat 
intel·lectual del treball becat correspon a l’autor i en conseqüència aquest serà el 
beneficiari dels premis que pugui obtenir el treball. 
 
Sotmesa a votació la proposta, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança específica reguladora de l’atorgament de la 
beca “Recerca Vilatorta-Vilalleons”. 
 
Segon.- Convocar la beca corresponent als anys 2012/2013, i fixar el termini de 
presentació de propostes fins el 15 de març de 2012. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici 2012. 
 
Tercer.- Publicar l’ordenança en el BOP, en el DOGC, en el tauler d’anuncis i a la 
pàgina web, per tal que s’hi puguin presentar al.legacions o reclamacions, de no 
presentar-se’n s’entendrà aprovada definitivament sense necessita de prendre cap 
altre acord. 
 
Quart.- Publicar la convocatòria corresponent als anys 2012/2013. 
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5. PROPOSTA PER A LA DECLARACIÓ DE CAN PALLÀS I EL CASAL 

NÚRIA COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL. 
 
 
L’alcalde destaca la importància de les obres d’en Miquel Pallàs, qualifica d’error greu 
que el POUM no inclogui com a BCIL Can Pallàs pel seu interès arquitectònic, artístic i 
cultural. Insisteix en que no es tracta d’un tema menor: cal que l’ajuntament doni a 
aquestes façanes el valor que li correspon per promoure’n la seva conservació. Cal 
recuperar l’interès en el patrimoni arquitectònic de molts dels immobles de Sant Julià 
de Vilatorta, que ja es posava de manifest en els estudis del mossèn Antoni Pladevall. 
 
Atès que la competència per a la declaració de béns culturals d’interès local correspon 
al Ple del Consell Comarcal, per tractar-se d’un municipi de menys de cinc mil 
habitants. 
 
Vist l’expedient i l’informe dels serveis tècnics municipals sobre la proposta de declarar 
Can Pallàs i el Casal Núria com a béns d’interès local. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’acorda:  
 
Primer.- Trametre al Ple del Consell Comarcal d’Osona l’expedient per declarar bé 
cultural d’interès local l’edifici de Can Pallàs, situat a l’avinguda Verge de Montserrat 
cantonada amb el carrer del Centre. 
 
Segon.-  Trametre al Ple del Consell Comarcal d’Osona per declarar bé cultural 
d’interès local l’edifici del Casal Núria, situat a l’avinguda Verge de Montserrat 
cantonada amb el carrer de Núria. 
 

 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 

S’inicia el tron de precs i preguntes amb la intervenció del senyor Feliu Puigbò que 
demana informació sobre la col.laboració de l’empresa Cedinsa amb l’ajuntament per 
tot el tema de les restes arqueològics trobades durant els treballs de desdoblement de 
l’Eix Transversal. L’alcalde diu que l’empresa està d’acord amb editar un opuscle, però 
retreu que l’ajuntament havia de pressionar l’empresa quan aquesta passava les 
màquines per sobre les restes. Afegeix que és un tema que vetlla i que intentarà 
arribar a una bona col.laboració amb CEDINSA. El senyor Feliu Puigbò replica que no 
va ser l’ajuntament qui va autoritzar els treballs d’excavació i el posterior destí del què 
s’hi troba, sinó la Generalitat, i també s’interessa per lloc on s’han dipositat les 
troballes de la primera excavació que es va fer, l’alcalde li contesta que creu que el 
material que es conserva està guardat en el lloc que assenyala la normativa que ho 
regula. 

 
Relacionat amb les obres del desdoblement de l’Eix Transversal, el senyor Jaume 
Miravet s’interessa per l’estat de la Font de la Riera. El contesta el regidor d’obres, 
senyor Santi Garolera que explica que s’han fet dues visites, i que s’estan fent les 
pilastres per després situar-hi la font, prèvia canalització de l’aigua, considera que hi 
ha bona predisposició per part de l’empresa CEDINSA, inclús per arreglar el camí de 
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la Carena. L’alcalde afegeix que tot i que s’intenta que quedi al màxim de bé, no té res 
a veure amb el paratge que coneixien. 
 
El senyor Jaume Miravet demana en quina situació es troba el deute que té la 
Generalitat amb l’ajuntament, l’alcalde explica que s’està reclamant el pagament del 
PUOSC i que el darrer compromís és que estem en una relació amb preferència. 
Sobre els endarreriments en els pagaments als creditors de l’ajuntament, l’alcalde 
explica que les factures entrades des de finals del mes de juliol no s’han pogut pagar 
però que espera que la situació es resolgui aviat amb la transferència de la Generalitat 
de les subvencions pendents, perquè és una situació molt desagradable. 
 
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 
secretària-interventora de l’ajuntament 
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+11 

 

A. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Precs i preguntes 
 
 
Proper Ple 30/11/2011, sense seguretat. 
 
S’aixeca la sessió a les 11 de la nit. 
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