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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 7/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 6 de juliol de 2011 
Horari: de 2/4 de 10 a les 10 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 
 

ASSISTENTS 
 

- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde, presideix la sessió 
• Santi Garolera i Comas,  regidor, segon tinent d’alcalde 
• Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde 
• Adelaida Costa i Canadell, regidora 
• Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
• 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 
• Trini Subirana i Arumí, regidora, que ha excusat la seva absència 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva 
2. Periodicitat de sessions del Ple 
3. Creació i constitució dels grups municipals 
4. Coneixement de les resolucions de l'alcalde en matèria de nomenaments de tinents 

d'alcalde i de delegacions 
5. Creació i composició de les comissions Informatives permanents. 
6. Nomenament de representats de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la 

competència del Ple. 
7. Règim de retribucions i dedicació dels membres de la Corporació amb dedicació 

exclusiva o parcial i règim d’indemnitzacions i dietes de la resta de membres. 
 



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió del dia 11 de juny 
de 2011 del Ple de constitució de la Corproació, que s’aprova per unanimitat de tots els 
assistents.   
 

2. PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE 
 
Vist el que disposa l’article 98a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya  sobre el règim de sessions plenàries. 
 
Vist el capítol primer del títol III del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats local, referent al funcionament del Ple. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord: 
 
Primer.- El Ple tindrà sessió ordinària cada tres mesos, reunint-se l’últim dimecres del 
trimestre, no festiu, a la sala de Plens de l’Ajuntament, a 2/4 de 10 del vespre, si s’escau en 
dia festiu es podrà avançar o endarrerir la data sense que sobrepassi de deu dies. 
 
Segon.- El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
L’alcalde explica que malgrat es prevegi fer un Ple cada tres mesos, la dinàmica serà la de 
fer un Ple mensual. 
 
El senyor Feliu Puigbò demana si es mantindrà el pacte de permetre precs i preguntes a tots 
els Plens, inclús en els extraodinaris, i l’alcalde li respon afirmativament. 
 
La senyora Maria Carme Sala considera que l’hora proposada, la mateixa que hi havia fins 
ara, és massa tard i que representa un problema per als qui per la feina han de matinar. 
L’alcalde li respon que és un tema que s’ha tractat, sobretot per incentivar l’assistència de 
públic a les sessions, però que finalment s’han prioritzat les raons familiars dels regidors. 
 
Finalment, per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el 
Ple de la Corporació, s’aprova la proposta, afegint-hi que en totes les sessions que es 
convoquin s’hi farà constar un torn de precs i preguntes. 
 

 
3. CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

 
Atès el que disposa l’article 50 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, el Ple pot acordar la creació de grups municipals. 
 
Atès que els regidors: Joan Carles Rodríguez i Casadevall, Santi Garolera i Comas, Jaume 
Vilella i Ramoneda, Adelaida Costa i Canadell, Trini Subirana i Arumí i Josep Maria 



Company i Sala han sol.licitat ser adscrits al grup municipal d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-
Acord municipal. 
 
Vist l’escrit pel qual els regidors Feliu Puigbò i Coll, Jaume Miravet i Peris i Maria Carme 
Sala i Vila han sol.licitat ser adscrits al grup municipal de Convergència i Unió. 
 
Vist l’escrit pel qual el regidor Lluís Vilalta i Vivet ha demanat ser adscrit al grup municipal de 
Solidaritat Catalana pe la Independència. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, acorda crear per al millor funcionament dels òrgans de 
govern de la Corporació, els grups municipals: Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal, Convergència i Unió, i Solidaritat Catalana per la Independència, amb els 
respectius portaveus senyors Joan Carles Rodríguez i Casadevall, essent suplent el senyor 
Jaume Vilella i Ramoneda, pel grup d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal; el 
senyor Feliu Puigbò i Coll, essent suplent el senyor Jaume Miravet i Peris, pel grup de 
Convergència i Unió; i el senyor Lluís Vilalta Vivet pel grup municipal de Solidaritat Catalana 
per la Independència. El senyor Marc Vilarrasa i Codinach queda com a regidor no adscrit a 
cap grup municipal en virtut del que disposa l’article 50.6 del text refós de la Llei municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
 
 
 

4. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDE EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS DE TINENTS D'ALCALDE I DE DELEGACIONS 

 
L'alcaldia dóna a conèixer les resolucions de data 14 de juny de 2011, per les quals s’ha 
resolt nomenar els tinents d'alcalde i efectuar delegacions de les diferents àrees municipals; 
fonamenta les delegacions en la voluntat i la intenció que l’ajuntament funcioni perquè es 
compleixi el programa electoral, explica que la proposta va més enllà del seu grup, atès que 
ha conferit delegacions a un regidor de CIU i a un de SI, perquè està convençut que poden 
desenvolupar una bona tasca, i afegeix que és imprescindible que l’equip de govern funcioni 
com una seda. 

• 1r. Tinent d’alcalde: Josep Maria Company i Sala 
• 2n. Tinent d’alcalde: Santi Garolera i Comas 
• 3r. Tinent d’alcalde: Jaume Vilella i Ramoneda 
 

Àmbit        Regidor/a 
 
Urbanisme i Serveis     Santi Garolera i Comas 
Educació i Medi Ambient    Jaume Vilella i Ramoneda 
Joventut i Noves Tecnologies   Adelaida Costa i Canadell 
Benestar Social i Salut    Trini Subirana i Arumí 
Esports, Turisme i Promoció econòmica  Josep Maria Company i Sala 
Cultura       Lluís Vilalta i Vivet 
Festes i Actes      Marc Vilarrasa i Codinach 



 

Delegació especial relativa a l’àmbit territorial de Vilalleons a la regidora senyora Adelaida 
Costa i Canadell. 

Tots els regidors presents es donen per assabentats. 

 
5. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS. 

 
Vista la normativa reguladora de la constitució, composició i funcionament de les comissions 
informatives com a òrgans complementaris de les entitats locals, es proposa al  Ple de la 
Corporació el següent acord: 

 
Constituir la comissió especial de comptes per tractar-se d’una comissió preceptiva, segons 
el que disposa l’article 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 58 del Text Refós de la Llei 
Municipal Catalana i de Règim Local de Catalunya, i que estigui integrada pels següents 
membres de la Corporació: 3 regidors del grup municipal d’Acord per Vilatorta i Vilalleons, 2 
regidors del grup municipal del Convergència i Unió i 1 regidor del grup municipal de 
Solidaritat catalana per la independència.  
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda que la comissió especial de comptes tingui la següent composició: 
 
Per part del grup municipal d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal, els 
representants són: senyor Joan Carles Rodríguez i Casadevall, senyor Jaume Vilella i 
Ramoneda i senyora Adelaida Costa i Canadell. 
 
Per part del grup municipal de Convergència i Unió, els representants són els senyors Feliu 
Puigbò i Coll, i Jaume Miravet i Peris. 
 
Per part del grup municipal de Solidaritat Catalana per la Independència el representant a la 
comissió especial de comptes serà el senyor Lluís Vilalta Vivet. 
  
 
 

6. NOMENAMENT DE REPRESENTATS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE. 

 
Es proposa al Ple nomenar representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats que 
s’esmenten, als següents regidors, tenint en compte les delegacions conferides: 

• Al Consell Escolar del CEIP Bellpuig: senyor Jaume Vilella i Ramoneda com a titular i 
senyora Adelaida Costa i Canadell, com a substituta. 

• Al Consell Escolar Municipal: senyor Jaume Vilella i Ramoneda, senyora Adelaida 
Costa i Canadell, i un representant del grup municipal de Convergència i Unió i un 
representant del grup municipal de Solidaritat Catalana per la Independència. 

• Al Consell de Participació de la llar d’infants municipal: senyor Jaume Vilella i 
Ramoneda. 



• A la Unitat Bàsica d’Assistència Social Primària: senyora Trini Subirana i Arumí  i 
Vinyes, com a titular i senyor Jaume Vilella i Ramoneda, com a substitut. 

• Al Consorci d’Osona dels serveis socials: senyora Trini Subirana i Arumí. 
• A la comissió paritària de l’Aula de Cultura: senyors Lluís Vilalta Vivet i Joan Carles 

Rodríguez Casadevall.  
• Al Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona: senyors Joan Carles Rodríguez 

i Casadevall i Jaume Vilella i Ramoneda.. 
• A l’Associació de Defensa Forestal Portal de les Guilleries: senyor Jaume Vilella i 

Ramoneda  com a titular; i senyor Santi Garolera i Comas com a substitut. 
• Al Consorci de Turisme Vall de Sau-Collsacabra: senyor Josep Maria Company i 

Sala 
• Al Consell Esportiu d’Osona: senyor Josep Maria Company i Sala. 
• A LOCALRET: senyora Adelaida Costa i Canadell. 
• A ADICO: senyora Adelaida Costa i Canadell , com a titular i senyor Joan Carles 

Rodríguez i Casadevall,com a substitut. 
• A la Junta de Compensació de Campsalarga: senyor Santi Garolera i Comas. 
• A la Comissió de seguiment del conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge: 

senyora Trini Subirana i Arumí i senyor Santi Garolera i Comas. 
• A l’Aula associada a l’Escola de Música de Vic: senyor Jaume Vilella i Ramoneda. 
• A l’Associació de disminuïts físics d’Osona ADFO: senyora Trini Subirana i Arumí i 

senyor Santi Garolera i Comas. 
• A l’Agència de Protecció de la Salut: senyora Trini Subirana i Arumí i senyor Jaume 

Vilella i Ramoneda. 
• A l’Agència de l’Energia d’Osona: senyor Santi Garolera i Comas. 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta i s’acorda que en representació del grup municipal de 
Convergència i Unió, la regidora Maria Carme Sala i Vila, i en representació del grup 
municipal de Solidaritat Catalana per la Independència el regidor Lluís Vilalta i Vivet, formin 
part del Consell escolar municipal. 
 
 
 

7. RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL I RÈGIM 
D’INDEMNITZACIONS I DIETES DE LA RESTA DE MEMBRES. 

 

Alcalde: seguir criteris de l’Acm, en funció número habitants. Aplicant-hi la dedicació del 
80%, la Trini no tindrà dedicació parcial, per la situació de jubilació que requereix una 
renúncia de la pensió, sí se li pagaran les dietes i assistències al Ple que corresponguin. 

 

Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals de 22 de maig de 
2011, i establert el nou cartipàs municipal, és necessari establir el règim de dedicació i el 
règim de retribucions i indemnitzacions, tenint en compte les delegacions efectuades en data 
14 de juny de 2011. 



 
Vist el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, 166 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per l’exercici de llurs 
càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han d’estar donats d’alta en 
el règim general de la Seguretat Social. Per altra banda els membres de la Corporació local 
poden percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el Ple de la 
Corporació. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Determinar que, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, l’alcalde de la corporació, 
Joan Carles Rodríguez i Casadevall, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial i percebrà 
catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les altres dues 
corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es tramitarà la seva alta a 
temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació del 80% de la seva 
jornada laboral, la qual comportarà la percepció de 28.734’72 €/any, amb una presència 
mínima de 32 hores/setmanals. 
 
Segon.- Determinar que, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, els regidors senyor Santi 
Garolera i Comas, Jaume Vilella i Ramoneda, Adelaida Costa i Canadell, Josep Maria 
Company i Sala, Lluís Vilalta i Vivet, i Marc Vilarrasa i Codinach, que exerceixen els seus 
càrrecs amb règim de dedicació parcial, per a desenvolupar les funcions corresponents als 
respectius àmbits, percebran 6.996 €/any mitjançant dotze pagues corresponents a les 
mensualitats de l’any, havent de tenir una presència mínima 10 hores setmanals. I donar-los 
d’alta a temps parcial en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta 
Corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui.  
 
Tercer.- Establir que, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, els membres de la Corporació, sense dedicació parcial, percebran el règim 
d’assistències següent: 
 

a. Per assistències als Plens.......................................................... 35’00 Euros 
b. Per assistències a comissions informatives.............................   35’00 Euros 

 
Quart.- Establir, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels grups municipals, una aportació econòmica mensual per a 
despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents: 
 

a. 60 Euros per cada grup municipal més 60 € per cada regidor que hagi obtingut el 
grup municipal. 

 
Cinquè.- Establir que en concepte d’indemnització per raó del servei, als càrrecs electes 
se’ls pagarà l’import de 65 €, pels desplaçaments i dietes a Barcelona. 
 
Sisè.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
municipal d’anuncis, per a general coneixement. 
 



L’alcalde explica que la retribució de l’alcaldia s’ha determinat seguint els criteris proposats 
per l’ACM, i que la delegació atorgada a la senyora Trini Subirana no té retribució per la 
incompatibilitat amb la percepció de la pensió per jubilació, en canvi sí se li pagaran les 
dietes i les assistències als òrgans que corresponguin.  
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat del deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 
Acabats els punts establerts a l’ordre del dia, l’alcalde demana si algú vol intervenir. Cap 
regidor demana la paraula.  
L’alcalde avisa que el proper Ple extraordinari es farà serà la primera setmana d’agost, la 
regidora Maria Carme Sala excusa la seva absència. 
Per acabar el Ple, l’alcalde convida a tots els regidors a treballar al sopar popular. 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària en transcric la present acta. 
 

 
 
Rosa Martínez Costa 
Secretària de l’ajuntament 
 


