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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 2 de juny de 2011 
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 
- 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 
- 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 
 
- Josep Maria Company i Sala, regidor. S’ha excusat. 

 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació compte general exercici 2010 
2. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a 

la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i lúdic.  
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Ratificació compareixença recurs contenciós-administratiu interposat per Lluís 
Vilamala Montclús contra l’aprovació definitiva del POUM. 
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2. Informació de l’alcaldia sobre la connexió de la zona industrial amb l’Eix 
Transversal. 

3. Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

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

L’alcalde, en funcions, declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió del 
dia 26 d’abril de 2011, que s’aprova per part de tots els regidors presents a excepció del 
regidor Joan Carles Rodríguez i Casadevall, que s’absté.  
 

 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2010 
 
Vist el que disposa l’art. 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el 
capítol II de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, referent al compte 
general. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió especial de comptes emès en data 26 d’abril de 2011 
en relació al compte general de l’exercici 2010. 
 
Atès que no s’ha presentat cap reclamació durant el termini d’exposició pública dels estats i 
comptes corresponents a l’exercici 2010, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 5 de maig de 2011 i en el tauler d’anuncis municipal. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació,  s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2010 que està format pels comptes anuals 
de l’Ajuntament de  Sant Julià de Vilatorta; comptes integrats per la següent documentació: 
 
• Balanç  
• Compte del resultat econòmic-patrimonial 
• Estat de liquidació del pressupost 
• Memòria 
 
Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que és la següent: 
 
• Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 
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• Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament, 
referides a final d’exercici. 

 
Tercer.- Trametre tota la documentació a la Sindicatura de Comptes per a la seva 
fiscalització.  
 
 

2. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC.  

 

Vist l’estudi de costos de l’esplai d’estiu de l’any 2010, en el qual es posa de manifest la 
diferència entre ingressos i despeses que fa que necessari incrementar les tarifes d’aquest 
servei per aquest any, atès que els costos es mantenen. 

Es proposa modificar l’apartat de les quotes referents a l’activitat de l’esplai de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i lúdic, 
en el sentit següent: 

Article 4. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
(../..) 

 
7. Per a la realització de l'activitat de l'esplai estiu 

1 setmana = 50 € 
2 setmanes= 83 € 
3 setmanes= 111 € 
4 setmanes= 133 € 
5 setmanes= 167 € 
1 setmana setembre = 50 € 
2 setmanes setembre = 83 € 
 
Dinars setmana= 37’5 € 
Dinar esporàdic= 7’5 € 
Descomptes: 
-10 % a partir 2on germà 
-10 % família nombrosa (tots) 

 

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 fiscal reguladora de la taxa 
per la prestació dels serveis de caràcter cultural, esportiu i lúdic, en el sentit exposat. 
 
Segon: sotmetre a informació pública per un termini de 15 dies a comptar des de la 
publicació de l’anunci en el BOP.  
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Tercer: 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. 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. RATIFICACIÓ COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LLUÍS VILAMALA MONTCLÚS 
CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia es proposa al Ple la ratificació del decret de l’alcaldia pel 
qual es resol comparèixer com a part demandada en el recurs contenciós-administratiu 
interposat pel senyor Lluís Vilamala Montclús contra els acords de la Comissió d’Urbanisme 
de les Comarques Centrals en els que s’aprova definitivament el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Julià de Vilatorta. Així mateix en aquest decret es sol.licita 
l’assistència dels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia de data 11 de maig de 
2011 que es va dictar per urgència a l’empara del que estableix l’article 53.1.k) del text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE LA CONNEXIÓ DE LA ZONA 
INDUSTRIAL AMB L’EIX TRANSVERSAL 

 
 
L’alcalde, en funcions, exposa el contingut de la reunió que ell juntament amb el regidor 
d’urbanisme, Feliu Puigbò, varen mantenir amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en 
relació a la connexió de l’Eix Transversal amb la zona industrial del municipi. Assegura que 
l’execució del projecte, que està en fase de redacció, coincidirà amb les obres del 
desdoblament de l’Eix Transversal, i que s’ha aconseguit que la via arribi al terme municipal 
de Sant Julià de Vilatorta; no obstant creu que s’ha d’insistir perquè el projecte prevegi 
enllaçar amb l’ampliació de la zona industrial, això però, diu, ja serà treball del nou 
ajuntament. 
 
 

3. PRECS I PREGUNTES. 
 

En aquest apartat els regidors tracten l’organització del Ple de constitució que s’ha de fer el 
dissabte dia 11 de juny. S’acorda celebrar la sessió a les 11 del matí, al Saló Catalunya per 
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raons de capacitat, amb la voluntat de permetre l’accés a tothom qui vulgui participar de la 
sessió constitutiva, entenent-ho com a força major, d’acord amb el que estableix l’article 85 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

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 4/11 del dia 2 de juny de 2011, consta 
de 5 pàgines, estesa en 3 fulls (anvers i revers) de paper oficial de l’Ajuntament, amb els 
números de pàgina 259, 260, 261, 262 i 263. 

La secretària 

 


