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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 9/2011  
Caràcter: ordinària 
Data:  28 de setembre de 2011 
Horari: de 2/4 de 10 a 1/4 d’11 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 
 

ASSISTENTS 
 

- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor i segon tinent d’alcalde 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor i tercer tinent d’alcalde 
- Adelaida Costa i Canadell, regidora,  
- Trini Subirana i Arumí, regidora,  
- Josep Maria Company i Sala, regidor i 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 
 

Cap 

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

 
B. Propostes d’acord 
 

1. Acceptació subvenció llar d’infants curs 2010/2011 
2. Sol.licitud canvi d’actuació inclosa en el  PUOSC 2012 
3. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària “Arrenjament plaça Montseny i altres 

vials” 
4. Ratificació de la sol.licitud de subvenció al Programa “Viure al poble més” 
5. Aprovació inicial projecte d’obra ordinària “Reconversió nucli històric de Sant Julià de 

Vilatorta” 
6. Modificació de l’acord relatiu al règim d’indemnitzacions dels càrrecs electes  
7. Moció de suport al Correllengua 2011 
8. Moció en defensa de la immersió lingüística  



9. Moció en defensa del sistema sanitari públic 
10. Moció per a la creació de l’associació de municipis per a la independència 

 

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 del Ple de data 3 
d’agost de 2011, que s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que 
legalment composen el Ple de la Corporació. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD  
 

1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS CURS 2010/20 11 
 
Vista la comunicació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en 
relació al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les places de 
la llar d’infants municipals, segons la qual s’atorga a l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
per al curs 2010/2011, una subvenció de 92.800 €, a raó de 1.600 € per alumne. 
 
Vista la proposta de conveni entre el departament d’Ensenyament i l’ajuntament, per al 
sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal per al curs 2010/2011. 
 
Atès que per al pagament de la subvenció el Departament d’Educació requereix l’acceptació 
pel Ple de l’Ajuntament. 
 
L’alcalde proposa acceptar la subvenció, malgrat suposi una rebaixa de l’import de la 
subvenció respecte el curs anterior, concretament de 200 € per nen, emmarcada en la 
retallades que amb caràcter general està aplicant el Govern de la Generalitat. Per altra 
banda l’alcalde confia que malgrat el conveni acabi la seva vigència el novembre de l’any 
2011, es pugui comptar amb aquesta subvenció per al curs que ja ha començat. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: acceptar la subvenció del Departament d’Educació d’un import de 92.800 € per al 
funcionament de la llar d’infants municipal Patuleia durant el curs 2010/2011. 



 
Segon: facultar l’alcalde perquè signi el conveni que el departament d’Ensenyament ha 
tramès a l’ajuntament, que s’aprova. 
 
Tercer: trametre aquest acord al Departament d’Educació per tal que faci el pagament de la 
subvenció. 
 
 

2. SOL.LICITUD CANVI D’ACTUACIÓ INCLOSA EN EL  PUOS C 2012 
 
Vista la publicació de l’edicte d’informació pública de PUOSC 2012, en el que l’ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta hi té atribuïda inicialment l’actuació: “Arranjament del camí al 
dipòsit de la Carena”, amb un pressupost de 60.000 € i una subvenció de 42.000 €. 
 
Atesa la urgència de l’actuació, i emparant-se en una convocatòria per arranjar camins de la 
Diputació de Barcelona, l’ajuntament va executar l’obra a principis d’aquest any. 
 
Vista la necessitat d’intervenir en la reparació de diverses voreres i en la plaça Montseny,  
pel mal estat en què es troben. 
 
Vista la documentació tècnica redactada pels serveis tècnics municipals, que valoren l’obra 
en  89.072’83 € 
 
L’alcalde relaciona aquest punt de l’ordre del dia amb el següent punt en el que es proposa 
l’aprovació del projecte d’arranjament de la plaça Montseny i emfatitza sobre el mal estat en 
que es troba en general el sistema viari que requereix diverses intervencions.  
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Presentar al.legacions en el tràmit d’informació pública del PUOSC 2012, en el sentit 
de sol.licitar un canvi d’actuació, per a incloure l’obra:  “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, amb un pressupost de 89.072’83 €. 
 
Segon: Demanar un increment de l’import de la subvenció atorgada, en proporció a 
l’augment de cost de la nova actuació. 
 
 
 

3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA “ARRANJAMENT 
PLAÇA MONTSENY I ALTRES VIALS” 

 
Vista la documentació tècnica de l’obra “Arranjament plaça Montseny i altres vials” 
redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 89.072’83 €. 
 
L’alcalde explica que l’actuació en la plaça Montseny consisteix en una reparació, no en una 
remodel·lació; el regidor d’urbanisme, Santi Garolera explica a grans trets el contingut del 
projecte, i diu que es donarà a conèixer als veïns. 



 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar inicialment la documentació tècnica de l’obra ordinària “Arranjament plaça 
Montseny i altres vials” redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 
89.072’83 € 
 
Segon: sotmetre el projecte a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant anuncis al BOP i al tauler d’anuncis municipal. 

Tercer: considerar el projecte definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap altre 
acord , en el supòsit que no es presenti cap reclamació. 

 
 

4. RATIFICACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PR OGRAMA “VIURE AL 
POBLE MÉS” 

 
 
Vista l’Ordre del Departament de Governació i Relacions institucionals, GRI/177/2011, de 22 
de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis 
amb una població de dret de fins a 3.000 habitants, susceptibles de cofinançament pel 
FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la 
convocatòria per presentar sol·licituds. 
 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics municipals de l’obra “ Reconversió del nucli 
històric” amb un pressupost de 1.038.218’60 €. 
 
L’alcalde exposa que es tracta d’un projecte llur contingut coincideix amb el presentat per 
l’ajuntament l’any 2007, però en el que s’ha ampliat l’àmbit d’actuació i s’hi ha incorporat el 
sistema separatiu en el clavegueram en compliment de la normativa vigent, i també hi ha 
afegit aspectes relatius a noves tecnologies. Continua explicant l’alcalde que la filosofia del 
FEDER és de caràcter integral i que l’obra incideix en diversos àmbits: conservació del 
patrimoni, tema turístic, promoció econòmica... 
 
El senyor Feliu Puigbò demana si d’acord amb el finançament que es proposa en la 
sol.licitud els veïns també han de contribuir-hi, l’alcalde contesta que s’apunta l’aplicació de 
contribucions especials als veïns afectats però que no està clar, de totes maneres el regidor 
Santi Garolera explica que la repercussió seria mínima donada la configuració de les finques 
en el sector. L’alcalde mostra el seu entusiasme per dur a terme aquesta obra, però és 
conscient de la dificultat d’aconseguir la subvenció bàsicament per l’escassa consignació 
pressupostaria de la convocatòria. 
 



Vist el decret de l’alcaldia de data 20 de setembre de 2011, pel qual es resol concórrer a la 
convocatòria “Viure al poble més” amb el projecte d’obra “Reconversió del nucli històric”. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació es ratifica la sol·licitud de subvenció presentada per l’alcalde. 
 
 

5. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA “REC ONVERSIÓ NUCLI 
HISTÒRIC DE SANT JULIÀ DE VILATORTA” 

 
Vist el projecte d’obra ordinària “Reconversió nucli històric de Sant Julià de Vilatorta”, 
redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’1.038.218’50 €. 
 
I atès que el contingut del projecte ja s’ha tractat en el punt anterior, per unanimitat dels 
onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, 
s’acorda: 
 
Primer: aprovar inicialment el projecte de l’obra ordinària “Reconversió nucli històric de Sant 
Julià de Vilatorta”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost 
d’1.038.218’50 €.  
 
Segon: sotmetre el projecte a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant anuncis al BOP i al tauler d’anuncis municipal. 

Tercer: considerar el projecte definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap altre 
acord , en el supòsit que no es presenti cap reclamació. 
 
 
 

6. MODIFICACIÓ DE L’ACORD RELATIU AL RÈGIM D’INDEMN ITZACIONS DELS 
CÀRRECS ELECTES  

 
En l’acord de Ple de data 6 de juliol de 2011 es varen aprovar unes retribucions per la 
dedicació parcial del regidors amb delegació, així mateix es va acordar l’establiment d’una 
indemnització de 65 €, per desplaçaments i dietes a Barcelona.  
 
En aquest acord, però, no es va tenir en compte la compensació per la concurrència a actes 
i reunions que es fan en un lloc que no és Barcelona. 
 
Atès que hi ha una regidora sense retribució perquè no té dedicació parcial ni exclusiva, i 
amb la voluntat de compensar la despesa que li genera l’exercici del seu càrrec. 
 
Vista la possibilitat que atorga al Ple de l’Ajuntament l’article 75.4 de la Llei de Bases de 
Règim Local, per a desenvolupar les normes d’aplicació a les Administracions Públiques 
referents a les indemnitzacions als membres de la Corporació per a despesa efectiva 
ocasionada en l’exercici del seu càrrec, es proposa al Ple: 
 



Primer: Modificar l’acord sobre el règim de retribucions, indemnitzacions i dietes dels 
membres de la Corporació, pres pel Ple en sessió de data 6 de juliol de 2011, en el sentit 
següent: 
 

- 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. 

- Establir que en concepte d’indemnització per raó del servei, als càrrecs electes amb 
delegació, sense dedicació parcial ni exclusiva, se’ls pagarà 60 €, per la concurrència 
a actes i reunions no inclosos en el primer apartat. 

 
Segon: 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 l’objectiu és assimilar les retribucions de tots els regidors amb 
competències delegades.  
 
Per unanimitat dels onze regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta 
 
 

7. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2011 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries, 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en 
la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes, 
 
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat 
civil en general, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana,  
 
Atès que el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, es proposa: 
 
Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la 
plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor 
de la seva unitat. 
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats 
programades. 
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació. 



Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre les 
persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda. 
Fer una aportació econòmica general de 150 € per a l’organització dels actes i el bon 
funcionament del Correllengua 2011. 
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors 
del pas del Correllengua pel municipi. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la moció condicionant l’aportació econòmica a l’aprovació de la 
corresponent modificació pressupostaria.  
 

8. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum per al 
seu compliment. Aquest dret atempta clarament contra el model d’escola catalana, un model 
educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants 
i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió 
social acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules han 
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de 
diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en 
l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les 
llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana 
de l’Estat espanyol. 
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu 
el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i 
culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels infants i joves 
dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social entre les 
nostres cuitats i pobles. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents: 
 
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema 
d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 
 
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a 
tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre 
aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 
 
Tercer: instar al Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei 



d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. 
 
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol, i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la 
plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa. 
 

S’aprova la moció per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 

 
 

9. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC 
 
L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del pilar bàsic 
com és l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest és un sistema que el 
volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora, que 
defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes les persones, a tots els catalans i a totes les 
catalanes.   
 
El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un creixement 
progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament estable cal tenir molt 
present el nostre envelliment, els fluxos migratoris o, per exemple, els desplaçats d’altres 
comunitats i també els desplaçats de la Unió Europea. 
 
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa, 
sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o els professionals 
o sense la necessitat de la privatització d’empreses públiques. Pensem, també, que aquesta 
racionalització passa essencialment per escoltar els professionals. D’aquí que Esquerra 
Republicana de Catalunya presentés i, posteriorment, s’aprovés, una moció en el Parlament 
de Catalunya demanant promoure i consensuar un pacte nacional per a la salut.  
 
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que han provocat que 
molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist minvats els seus drets a la salut. Hem 
vist, així, com, per exemple, s’han tancat molts Centres d’Atenció Primària en horari nocturn 
(es calcula que més de 46 centres), o com molts hospitals s’han vist empesos a tancar 
quiròfans, o a emprendre mesures que comporten un augment de les llistes d’espera.  
 
Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les 
característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s’hi 
presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els ajustos necessaris per 
fer-lo més sostenible i racional, però evitant tendir cap a un model privatitzador i excloent.     
 
 
És per tots aquests motius que l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
proposa els següents acords: 



 

1. Manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i que posen en perill un dels pilars bàsics de 
l’estat del benestar com és el sistema sanitari públic i universal.  

2. Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema sanitari 
públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota la 
ciutadania. 

3. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el màxim consens i 
diàleg entre professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre determinades 
noves fites en l’àmbit sanitari.  

4. Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajuntament, i en col·laboració amb 
la resta d’administracions, per garantir que no es retalli cap servei sanitari bàsic dels 
quals a dia d’avui es beneficien tots els vilatans del municipi. 

5. Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.  

 
Feta la lectura de la moció, l’alcalde explica quines han estat les retallades en els Centres 
d’Assistència Primària, en recursos humans, en urgències.. 
El senyor Feliu Puigbò exposa que no està d’acord amb el primer punt de la moció, creu que 
el sistema sanitari era de molt nivell i que no responia al mateix nivell econòmic, considera 
que el repte que té ara el govern és mantenir el nivell sanitari sense la mateixa despesa 
pública. 
 
Finalment s’aprova la moció per majoria absoluta dels assistents, amb els vots a favor de: 
Joan Carles Rodríguez i Casadevall, Santi Garolera i Comas, Jaume Vilella i Ramoneda, 
Adelaida Costa i Canadell, Trini Subirana i Arumí, Josep Maria Company i Sala, Maria 
Carme Sala i Vila, Marc Vilarrasa i Codinach, Lluís Vilalta Vivet, i amb les abstencions dels 
regidors Feliu Puigbò i Coll i Jaume Miravet i Peris. 
 
 

10. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNIC IPIS PER A LA 
INDEPENDÈNCIA 

 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven 
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya 
que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució 
Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol 
de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 
1977, que en el seu Article 1  proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En 
virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
 



Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses 
i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de 
la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també 
del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de 
subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les 
Nacions Unides.” 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 
interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens 
locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 
110/1996, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb l’objecte 
de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure 
l’exercici del dret a decidir.  
 
Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de concórrer a 
l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació.  
 
Tercer. Designar el senyor l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació 
a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar 
aquesta representació en un regidor. 
 
Quart. Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per 
l’execució del present acord.  
 
L’alcalde explica que hi ha diversos ajuntaments que s’han adherit a la proposta. El senyor 
Feliu Puigbò demana si la constitució d’una associació comportarà una despesa per 
l’Ajuntament, l’alcalde li respon que el projecte tot just està a l’inici. I diu  que per aquest 
objectiu es podrà comptar sempre amb el suport de l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
La moció s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  
 

4. 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 31.03.2011, l’ajuntament 
havia abonat totes les obligacions reconegudes en el termini establert a l’esmentada Llei, 
adjuntant els llistats corresponents.  
Així mateix s’informa que a data 31.03.2011 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. 
 

 
5. 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:  

 

22/03/2011 concessió llicència d'obres11/11 

22/03/2011 concessió llicència d'obres 2/11 

22/03/2011 Concessió llicència d'obres 1/11 

22/03/2011 Concessió llicència d'obres 8/11 

22/03/2011 concessió llicència d'obres 130/10 

22/03/2011 Concessió llicència d'obres 12/11 

22/03/2011 Concessió llicència d'obres 5/11 

22/03/2011 Empadronament d'una persona 

23/03/2011 Relació de factures núm. F-2011/2 

25/03/2011 Liquidació pressupost 2010 

26/03/2011 Acord incoació 11/6S 11017077 

29/03/2011 Empadronament d'una persona 

29/03/2011 Empadronament d'una persona 

29/03/2011 Empadronament d'una persona 

30/03/2011 Concessió llicència d'obres 39/11 

30/03/2011 concessió llicència d'obres 17/11 

31/03/2011 Aprovació certificació núm.9 obra "Construcció equipament socio-assistencial" 

31/03/2011 Contractació reforç personal llar d'infants 

31/03/2011 concessió llicència d'obres 40/11 

05/04/2011 modificació conveni habitatges de protecció oficial 

05/04/2011 autorització pas pel terme municipal a l'entitat Kokopeli Nevetim in Spain, SL 

06/04/2011 Empadronament d'una persona 

07/04/2011 Empadronament d'una persona 

07/04/2011 Empadronament de tres persones 

07/04/2011 Liquidació taxa pavelló mes de març a particulars 

08/04/2011 Delegació casament civil a Anna Maria Rifà Vinyes 

11/04/2011 concessió llicència d'obres núm. 23/11 

11/04/2011 concessió llicència d'obres 34/11 

11/04/2011 concessió llicència d'obres 10/11 

11/04/2011 concessió llicència d'obres 9/11 



11/04/2011 concessió llicència d'obres 7/11 

11/04/2011 concessió llicència d'obres 6/11 

11/04/2011 concessió llicència d'obres 26/11 

11/04/2011 concessió llicència d'obres 29/11 

12/04/2011 Acord incoació 11/7S 11021851 

14/04/2011 Empadronament d'una persona 

15/04/2011 Empadronament de tres persones 

15/04/2010 Concertació operació de crèdit a curt termini 

18/04/2011 Acord incoació 11/8S 11023465 

20/04/2011 Empadronament d'una persona 

20/04/2011 Relació de factures núm. F/2011/3 

26/04/2011 Empadronament de dues persones 

26/04/2011 Acord incoació 11/9S 11024559 

26/04/2011 Contractació reforç personal llar d'infants 

26/04/2011 contractació substitució llar d'infants 

26/04/2011 contractació tècnica llar d'infants 

27/04/2011 Empadronament de tres persones 

28/04/2011 Empadronament d'una persona 

28/04/2011 Autorització pas i utilització recinte exterior pavelló al Club Ciclista Calma el dia 5 de juny 

28/04/2011 Empadronament d'una persona 

28/04/2011 autorització ús pista poliesportiva exterior al Club Esportiu Vilatorta 

03/05/2011 Empadronament d'una persona 

03/05/2011 Empadronament d'una persona 

04/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 22/11 

04/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 16/11 

04/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 18/11 

04/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 37/11 

04/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 45/11 

04/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 46/11 

04/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 52/11 

05/05/2011 Empadronament d'una persona 

05/05/2011 Empadronament d'una persona 

09/05/2011 Autorització utilització espais per campanya electoral 

09/05/2011 Empadronament d'una persona 

10/05/2011 Empadronament de dues persones 

10/05/2011 Contractació  per substitució Llar Infants 

11/05/2011 Empadronament d'una persona 

11/05/2011 Empadronament d'una persona 

11/05/2011 Compareixença recurs contenciós-administratiu 194/11 TSJC 

12/05/2011 Concessió llicència d'obres 47/11 

13/05/2011 Empadronament d'una persona 

16/05/2011 Empadronament d'una persona 

16/05/2011 Acord incoació 11/10S 11026901 

16/05/2011 Empadronament d'una persona 

17/05/2011 Autorització Pas XXIV caminada popular organitzada per Casa Museu Verdaguer 

17/05/2011 Empadronament d'una persona 

17/05/2011 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. 1/2011 



19/05/2011 llicència d'ús privatiu casal d'avis 

20/05/2011 Empadronament d'una persona 

21/05/2011 Relació de factures núm. F/2011/4 

23/05/2011 Empadronament d'una persona 

24/05/2011 Concessió canvi titularitat exp. Llic. Obres 11/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 32/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 28/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 30/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 33/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 38/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 31/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 55/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 58/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 25/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 57/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 20/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 27/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 24/11 

25/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 60/11 

26/05/2011 Empadronament d'una persona 

26/05/2011 Empadronament d'una persona 

27/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 71/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 72/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 70/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 68/11 

27/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 67/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 66/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 64/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 56/11 

27/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 54/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 53/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 51/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 50/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 49/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 48/11 

27/05/2011 Concessió llicència d'obres exp. 44/11 

27/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 43/11 

27/05/2011 concessió llicència d'obres exp. 42/11 

31/05/2011 Empadronament d'una persona 

31/05/2011 Concessió llicència de 1a. Ocupació exp. 3/11 

01/06/2011 Empadronament de tres persones 

03/06/2011 Empadronament de quatre persones 

03/06/2011 Empadronament de dues persones 

03/06/2011 Disposar cobrament impost sense recàrrec  

06/06/2011 concessió llicència d'obres exp. 69/11 

06/06/2011 Concessió llicència d'obres exp. 65/11 

06/06/2011 Concessió llicència d'obres exp. 73/11 



07/06/2011 Liquidació taxa ús pavelló mesos febrer i març de 2011al Consell Esportiu d'Osona 

07/06/2011 Liquidació taxa ús pavelló mesos abril i maig de 2011 al Consell Esportiu d'Osona 

07/06/2011 Liquidació taxa ús pavelló mesos d'abril i maig de 2011 a particulars 

07/06/2011 Empadronament d'una persona 

08/06/2011 Acceptació subvenció Urgència Social 2011 

08/06/2011 Concessió llicència d'obres exp. 35/11 

08/06/2011 Concessió llicència d'obres exp. 61/11 

09/06/2011 Contractació substitució conserge pavelló esportiu 

09/06/2011 concessió llicència 1a. Ocupació exp. 4/2008 

09/06/2011 Concessió llicència 1a. Ocupació exp. 2/2011 

09/06/2011 Liquidació taxa ús pavelló mesos abril i maig del C.E. Vilatorta 

10/06/2011 Empadronament d'una persona 

10/06/2011 Acord incoació 11/11S 11032703 

10/06/2011 Acord incoació 11/12S 11034350 

10/06/2011 concessió llicència d'obres exp. 74/11 

14/06/2011 Empadronament d'una persona 

14/06/2011 Aprovació memòria i pressupost subvenció dep. Benestar social i família 

14/06/2011 
Aprovació plec de clàusules administratives i particulars per a la contractació del servei bar 
piscines 

14/06/2011 Compareixença recurs contenciós-administratiu 204/11 TSJC 

14/06/2011 Delegació de competencies 

14/06/2011 Nomenament tinents d'alcalde 

14/06/2011 Aprov. Memòria i press. per sol·licitar subvenció al Dep. D'economia i ocupació 

15/06/2011 Compareixença recurs contenciós-administratiu 197/11 TSJC 

16/06/2011 Adjudicació contracte gestió servei de bar piscines municipals 

20/06/2011 Empadronament d'una persona 

20/06/2011 Contractació encarregat manteniment piscines temporada estiu 2011 

21/06/2011 Relació de factures F/2011/5 

21/06/2011 Empadronament d'una persona 

21/06/2011 concessió llicència d'obres exp. 62/11 

22/06/2011 Empadronament d'una persona 

23/06/2011 Empadronament de quatre persones 

23/06/2011 Empadronament d'una persona 

23/06/2011 Contractació monitors casal d'estiu 

29/06/2011 concessió llicència règim propietat horitzontal edifici Av. Jaume Balmes, 37 

01/07/2011 Contractació monitor casal d'estiu 

04/07/2011 Empadronament d'una persona 

07/07/2011 Empadronament d'una persona 

12/07/2011 Empadronament d'una persona 

18/07/2011 Nomenament instructor expedients sancionadors en matèria de trànsit 

18/07/2011 Empadronament d'una persona 

18/07/2011 Modificació pressupostària 3/2011. Transferència de crèdits 

18/07/2011 Modificació pressupostària 4/2011. Transferència de crèdits 

20/07/2011 Relació de factures F/2011/6 

21/07/2011 Delagació de l'alcaldia en el primer tinent d'alcalde 

21/07/2011 Acord incoació 11/13S 11038808 

22/07/2011 Liquidació ocupació via pública atraccions Festa Major  



22/07/2011 Liquidació ocupació via pública atraccions Festa Major  

22/07/2011 Liquidació ocupació via pública atraccions Festa Major  

22/07/2011 Liquidació ocupació via pública atraccions Festa Major  

22/07/2011 Liquidació ocupació via pública atraccions Festa Major  

22/07/2011 Liquidació ocupació via pública atraccionsFesta Major  

29/07/2011 Empadronament d'una persona 

29/07/2011 
Suspensió termini resolució atorgament llic. 1a. Ocupació habitatge c.Pare Manuel Cazador, 
20 

29/07/2011 Empadronament d'una persona 

04/08/2011 Aprovació comptes Sorea 1r. I 2n. Trimestre de 2011 

04/08/2011 Autorització servei bar piscines fora horari habitual 

05/08/2011 Empadronament d'una persona 

06/08/2011 Acord incoació 11/14S 11043947 

10/08/2011 Empadronament d'una persona 

12/08/2011 Autorització Utilització pista poliesportiva externa al Club esportiu Vilatorta 

16/08/2011 Decret llicència d'obres 92/2011 

17/08/2011 Decret llicència d'obres 81/2011 

17/08/2011 decret llicència d'obres 86/2011 

17/08/2011 decret llicència d'obres 88/2011 

17/08/2011 decret llicència d'obres 89/2011 

17/08/2011 decret llicència d'obres 93/2011 

17/08/2011 decret llicència d'obres 77/11 

19/08/2011 decret llicència d'obres 83/11 

19/08/2011 decret llicència d'obres 80/11 

19/08/2011 decret llicència d'obres 82/11 

19/08/2011 Relació de factures F/2011/7 

22/08/2011 Empadronament d'una persona 

24/08/2011 Empadronament de quatre persones 

25/08/2011 Suspensió termini resolució atorgament llic. 1a. Ocupació habitatge ctra. Vilalleons, 2 

25/08/2011 Anul.lació i rectificació liquidació econòmica llic. Obres 31/11 

29/08/2011 Empadronament d'una persona 

29/08/2011 Empadronament d'una persona 

29/08/2011 Acord incoació 11/15S 11044948 

29/08/2011 contractació tècnica d'educació infantil llar d'infants 

31/08/2011 Liquidació taxa ús pavelló mesos juny i juliol del Club Esportiu Vilatorta 

01/09/2011 Liquidació taxa ús pavelló mes de juny del Consell Esportiu d'Osona 

01/09/2011 Liquidació taxa ús pavelló mes de juny d'Associació Cat-40 i mesos de juny i juliol a particulars 

01/09/2011 concessió llicència agrupació parcel.les c/.Indústria, 21-23 i carrer del Treball, 4 

02/09/2011 Autorització Torneig nocturn de petanca a Vilalleons organitzat pels Petanqueros   

08/09/2011 Empadronament d'una persona 

13/09/2011 Delegació casament civil a Lluís Vilalta Vivet 

14/09/2011 Autorització aparcament set fonts per concentració vehicles antics 

14/09/2011 Empadronament d'una persona 

15/09/2011 Empadronament de cinc persones 

16/09/2011 Empadronament d'una persona 

16/09/2011 Denegar l'autorizació per fer torneig de petanca el dia 17 de setembre a particulars 
 



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

6. PRECS I PREGUNTES. 
 

L’alcalde informa del tema de les obres de la Font de la Riera, i lamenta que no s’ha 
complert el compromís per part de CEDINSA segons el qual abans de començar-hi a 
treballar s’avisaria a l’ajuntament. El senyor Jaume Vilella explica com estan en aquest 
moment  les obres i que està convocada una reunió en la que hi participaran representants 
de Cedinsa, del Consorci Guillerires-Savassona, i els regidors de medi ambient i urbanisme 
de l’ajuntament. L’alcalde confia que l’empresa referà el que es cregui convenient, d’acord 
amb les indicacions que en el seu moment es varen donar. 

 
El senyor Jaume Miravet planteja uns dubtes sobre les següents factures: 
 

- Factura en concepte de sorra per al col.legi del Roser, l’alcalde li explica que es 
tracta de l’adequació de la vorera del costat del col.legi del Roser, però no de dins 
dels recinte. 

- Factura de Restaurant La Troballa SCP per actuacions a les 7 Fonts: l’alcalde explica 
que els grups han facturat ha través d’aquesta empresa, actuacions estiu 7 Fonts. Hi 
ha un error en la relació perquè la factura l’ha emès La Troballa SCP. En Jaume 
Miravet diu que només qüestiona la forma, l’alcalde però vol fer referència al preu 
d’aquestes actuacions que varen tenir molt èxit. 

 
La regidor Maria Carme Sala intervé per valorar molt positivament l’organització de la diada. 
El senyor Jaume Miravet considera que s’havia d’avisar a les entitats per l’ofrena floral, el 
senyor Lluís Vilalta contesta que estava en els programes. L’alcalde mostra la seva 
satisfacció per la participació de la gent, i per la implicació de la gent del poble.  
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària en transcric la present acta. 
 

 
 
Rosa Martínez Costa 
Secretària de l’ajuntament 
 


