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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 8/2011  
Caràcter: extraordinària 
Data:  3 d’agost 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, segon tinent d’alcalde 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde 
- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’incorpora a la sessió en el primer acord 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Trini Subirana i Arumí, regidora, s’incorpora a la sessió en el primer acord 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 

ABSENTS 
 

- Feliu Puigbò i Coll, regidor, s’ha excusat 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor, s’ha excusat 

 

ORDRE DEL DIA 
 

A. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior    
B. Propostes d’acord 

 
1. Proposta festes locals per a l’any 2012 
2. Aprovació de l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de 

Sant Julià de Vilatorta amb els municipis limítrofs i de nomenament de la 
comissió municipal de delimitació. 

3. Atorgament subvencions entitats culturals i esportives. 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Ratificació compareixença recurs contenciós-administratiu interposat per 
Carme Gibert Soler contra l’aprovació definitiva del POUM. 



2. Ratificació compareixença recurs contenciós-administratiu interposat per 
Miquel Grau i Grabulosa contra l’aprovació definitiva del POUM. 

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 del Ple de data  6 
d’agost de 2011, que s’aprova per unanimitat dels set regidors presents dels onze que 
legalment compde tots els assistents.   
 

B. PROPOSTES D’ACORD  
 
En aquest moment s’incorporen a la sessió les regidores: Adelaida Costa i Canadell, i Trini 
Subirana i Arumí, essent 2/4 i 5 minuts de 10 del vespre. 
 

1. PROPOSTA FESTES LOCALS PER A L’ANY 2012 
 

Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2012. 

 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre estableix que a proposta dels municipis respectius, 
el Departament fixarà dues festes locals retribuïdes i no recuperables. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 

 
Primer.- Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les 
dates de 28 de maig (dilluns de Pasqua Granada)  i 20 de juliol (divendres de la Festa 
Major), com a festes locals del 2012 al municipi de Sant Julià de Vilatorta, amb caràcter 
retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 
 
Llegida la proposta, l’alcalde la justifica en el sentit següent: el dilluns de Pasqua granada 
per la coincidència amb Vic, tenint en compte la gran quantitat de veïns que hi treballen,  i 
amb l’objectiu de fer més participatius els actes que s’organitzen per la Festa major es 
proposa canviar el dilluns després, com es feia fins ara, pel divendres. Explica que és 
conscient dels problemes que pot comportar aquesta data, com per exemple el fet que el 
personal de la brigada haurà de treballar el dia de festa local, però assegura que es trobarà 
una acord per a compensar-los. El regidor Lluís Vilalta considera que el tema de la brigada 
no justifica descartar aquesta possibilitat. La regidora Maria Carme Sala creu que els 
comerços del poble no podran tancar la seva activitat perquè el divendres és una dia de més 



feina. També el senyor Jaume Miravet opina que és important tenir en compte la 
coincidència entre els escolars i les famílies que no treballen a Sant Julià. L’alcalde escolta 
tots els arguments esgrimits pels regidors que han intervingut i hi està d’acord, però creu 
que cal provar-ho i que en tot cas l’any vinent es pot replantejar.  
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels nou regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 

2. APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA DEL IMITACIÓ DEL 
TERME MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA AMB ELS 
MUNICIPIS LIMÍTROFS I DE NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ 
MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ. 

 
D’acord amb el que preveu l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i del mapa comarcal de Catalunya, 
documents cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes municipals i de les 
demarcacions comarcals i que s’ajusten al que resulti dels expedients de delimitació i 
d’atermenament entre els diferents municipis limítrofs. 
 
A aquest efecte, la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques ha comunicat a l’ajuntament l’inici de l’elaboració del mapa 
municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 28 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, l’inici de l’expedient de delimitació 
correspon al Ple de l’ajuntament, havent-se de nomenar una comissió constituïda per 
l’alcalde, dos regidors, la secretària i un tècnic de l’ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament el següent acord: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Nomenar els membres que integren la Comissió municipal de delimitació, formada 
per les següents persones: 
Alcalde: Joan Carles Rodríguez i Casadevall 
Regidor: Santi Garolera i Comas 
Regidor: Lluís Vilalta i Vivet 
Tècnic: Jordi Torrents i Soler 
Secretària: Rosa Martínez Costa 
 



Tercer.-Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques, 
als municipis afectats i als propietaris de les finques afectades. 
 
L’alcalde explica que respecte la proposta que es va entregar als regidors s’ha substituït el 
senyor Jaume Vilella pel senyor Lluís Vilalta, pel coneixement que té del territori. 
El senyor Jaume Miravet demana que el grup municipal de Convergència i Unió estigui 
informat de les operacions que es duguin a terme, atès que no formen part de la Comissió. 
L’alcalde li respon afirmativament, i explica la importància que té la delimitació sobretot en el 
tram on s’ha de construir el vial de servei d’accés a la zona industrial. 
La proposta s’aprova per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 
 

3. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I ESPO RTIVES. 
 
 
Vistes les sol·licituds presentades dins el termini obert de convocatòria per les entitats i 
associacions sense finalitat de lucre inscrites en el Registre d’entitats del municipi que 
realitzin en el transcurs de l’any en l’àmbit territorial del municipi i referides a les àrees de 
cultura, ensenyament, esports, joventut, serveis socials, ja siguin lúdiques, cíviques, 
espectacles, jornades, cursos o activitats habituals i regulars. 

Ateses les bases que regulen la concessió de les subvencions per a activitats d'interès 
municipal, aprovades pel ple de l'Ajuntament en data 16 de desembre de 2003. 

Vista la modificació pressupostaria 3/2011 de transferència de crèdit aprovada per l’alcaldia. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord.  

Primer.- Atorgar subvenció a les següents entitats pels imports que s'hi assenyalen, amb 
càrrec a les partides pressupostàries 48001.03.04, 48901.03.13 del pressupost de despeses 
d’aquest exercici:  

Entitat Import sol·licitat  Import Concedit  

Casal d’Avis 2.000,00 € 1.000,00 € 

Club Ciclista Calma 2.500,00 € 1.500,00 € 

APA Col·legi del Roser 1.000,00 € 500,00 € 

Coral Cants i Rialles 1.000,00 € 800,00 € 

Caramelles del Roser 3.647,00 €                           1.200,00 € 

Amics Motos Antics 500,00 €  300,00 € 



Consell Joventut- Tupinots 2.500,00 € 2.300,00 € 

Societat Ocellaire 500,00 € 400,00 € 

Agrupació Sardanista 1.800,00 € 1.600,00 € 

Club Tennis Sant Julià 800,00 € 300,00 € 

Club Esportiu Vilatorta 3.500,00 € 1.600,00 € 

Associació Abaraka Bake 2.200,00 € 800,00 € 

AMPA Llar d’infants 500,00 € 500,00 € 

As. Veïns Vilalleons 1.760,00€ 700,00 € 

As. Veïns El Perer 250,00 € 200,00 € 

Grup de Puntaires 800,00 € 600,00 € 

Escuderia Osona 2.000,00 € 800,00 € 

Bici trial 500,00 € 300,00 € 

Vilatorta Teatre 700,00 € 500,00 € 

 

Segon.- Reconèixer l'obligació a favor de cada entitat beneficiària per l'import corresponent i 
fer-ne l'anotació comptable. 

Tercer.- Notificar a cada entitat beneficiària de la subvenció, l'import atorgat, requerint-los 
perquè abans d'acabar l'exercici justifiquin la subvenció concedida en la forma prevista en 
les bases aprovades. 

 
L’alcalde assenyala la importància de resoldre amb celeritat l’atorgament de subvencions a 
entitats, per no perjudicar les seves activitats; explica la modificació pressupostaria de 
transferència de crèdit entre activitats esportives i culturals per adequar la proposta a la 
consignació pressupostaria.  
A partir d’aquest moment s’inicia un debat que comença el senyor Jaume Miravet: En quant 
a l’entitat Vilatorta Teatre explica que fa anys pagava per la utilització del Saló Catalunya i a 
més entregava a l’ajuntament la meitat de la recaptació que obtenien per les 
representacions, considera que actualment si ja fan obres i es queden tota la recaptació 
potser no cal atorgar-los subvenció; pel que fa a la sol.licitud de l’entitat Caramelles del 
Roser ha vist que es fa referència a un sopar i també a una sortida a Barcelona, 
respectivament de mil i tres mil €, i que segons les bases aquests conceptes no són 
subvencionables, l’alcalde li explica que el viatge a Barcelona va consistir en l’assistència de 
l’entitat a un acte de solidaritat amb el poble japonès que va patir el sutnami,  que es va 



celebrar a la Sagrada Família. El regidor Jaume Miravet demana que es controli al màxim la 
justificació que les entitats han de presentar, perquè creu que s’han de donar subvencions a 
qui realment ho necessita. 
La regidora Maria Carme Sala considera que Vilatorta Teatre disposa d’un local adequat 
amb condicions òptimes per a dur-hi a terme les seves activitats, i en conseqüència creu, 
inclús com a membre de l’entitat, que no els cal subvenció de l’ajuntament. L’alcalde diu que 
respecte als ajuts que es donen a altres entitats culturals hi ha una diferència important, i 
que s’ha tingut en compte si aquestes tenen ingressos derivats dels actes que organitzen. 
De cara a altres exercicis planteja la possibilitat d’aplicar la figura del contracte-programa, 
que condiciona la subvenció a la realització d’alguna activitat concreta, permetent guiar una 
mica les activitats. El regidor Jaume Vilella exposa que vistes les sol.licituds, les entitats 
demostren el seu esforç per auto finançar-se, i creu que si necessiten poden comptar amb 
l’ajuntament.  
El senyor Jaume Miravet posa a sobre la taula el greuge comparatiu que es dona entre dues 
entitats esportives del poble: Club de Futbol Sant Julià i Bàsquet Vilatorta. 
Acabat el debat, 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. 
 
 
RATIFICACIÓ COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS-ADMINIS TRATIU  
INTERPOSAT PER CAREM GIBERT SOLER CONTRA L’APROVACI Ó 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 per la senyora Carme Gibert Soler 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 nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia de data 14 de juny 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. 
 
 
RATIFICACIÓ COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS-ADMINIS TRATIU 
INTERPOSAT PER MIQUEL GRAU GRABULOSA CONTRA L’APROV ACIÓ 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 Miquel Grau i Grabulosa 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 nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia de data 15 de juny 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. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde fa la primer prec, demana a tots els regidors màxima puntualitat, considera que és 
una manca de respecte a la resta de membres de la Corporació i al públic. 
 
Comença el torn dels grups municipals, la regidora Maria Carme Sala, de Convergència i 
Unió, que posa sobre la taula el funcionament del servei del centre de dia, el qualifica 
d’imprescindible i no comparable amb altres que s’estan prestant com el del pavelló esportiu. 
L’alcalde coincideix amb la regidora, diu que és un tema que el preocupa molt, però que s’ha 
trobat amb un equipament sense un conveni de finançament del servei, sobre el qual l’actual 
equip de govern hi està treballant, però es mostra crític amb la praxis de l’anterior govern. La 
regidora Maria Carme Sala planteja si seria possible el funcionament del centre sense el 
finançament de la Generalitat, l’alcalde contesta que ho estan estudiant.  
 
El regidor de Convergència i Unió, Jaume Miravet considera que l’ajuntament s’ha equivocat 
en l’orientació que s’ha donat al bar del pavelló, com a bar-restaurant, creu que calia donar-li 
simplement la categoria de bar. L’alcalde està convençut que com a bar-restaurant pot ser 
perfectament viable. 
 
També, el senyor Jaume Miravet es queixa que l’acte que es va suspendre a les 7 Fonts, a 
conseqüència de la puja, tot i que era evident, no es va penjar cap cartell en aquest sentit. 
L’alcalde contesta que recull el suggeriment, però creu que es va haver d’improvitzar i des 
del bar de les 7 Fonts s’avisava a les persones. 
 
En relació a la retallada salarial que s’està aplicant als treballadors, el senyor Jaume 
Miravet, demana si s’aplicarà als càrrecs electes. L’alcalde contesta que alhora d’establir la 
retribució dels regidors amb dedicació parcial ja es va tenir en compte la reducció, reconeix 
que es podia haver fet una pantomima fent constar un sou i llavors acordar-ne una rebaixa, 
però que ho troba poc pràctic. El regidor Jaume Miravet exposa que ha fet el càlcul i que les 
retribucions acordades suposen un increment del 5% respecte les anteriors, l’alcalde li nega 
i diu que ja li hagués agradat, però que la crisi econòmica li ho ha impedit, explica que les 
retribucions acordades s’ajusten al crèdit pressupostari a pesar de ser mes regidors amb 
dedicació parcial; només queda pendent la retribució a la regidora de benestar social que no 
té dedicació parcial, i que s’ha de buscar una solució. 



 
El senyor Josep Maria Company, regidor d’Acord per Vilatorta i Vilalleons, proposa al regidor 
Jaume Miravet, president de l’agrupació sardanista de Sant Julià, que s’organitzin cursets de 
sardanes a través de les ampes de les escoles. En senyor Jaume Miravet diu que ho té 
previst amb la intenció de fer-ho coincidir amb les audicions de sardanes que es fan. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària en transcric la present acta. 
 

 
 
Rosa Martínez Costa 
Secretària de l’ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


