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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 11/2012  
Caràcter: ordinària 
Data:  19 de desembre de 2012 
Horari: de 2/4 de 10 a ¼ de 12 de la nit 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 
 

ASSISTENTS 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació inicial pressupost exercici 2013, plantilla de personal i bases 
d’execució del pressupost. 

2. Aprovació inicial modificació pressupostària 2/2012.  
3. Sol·licituds d’inclusió de necessitats al Pla “Xarxa de Governs Locals 

2012-2015.” 
4. Modificació projecte “Arranjament de la plaça Montseny i altres vials”. 
5. Licitació de l’obra “Arranjament de la plaça Montseny i altres vials”. 
6. Acord de no disponibilitat dels crèdits previstos per a l’abonament de la 

paga extraordinària del mes de desembre 



7. Xifra del padró municipal d’habitants a 1.1.2012. 
8. Pròrroga de l’Acord marc per al subministrament d’energia elèctrica. 
9. Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Gurb, Olost, Sant 

Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta i el 
Consell Comarcal d’Osona per al desenvolupament de la “Xarxa 
d’envelliment actiu d’Osona”. 

10. Adhesió a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. 
11. Moció de rebuig a la supressió de la paga extra de desembre als 

treballadors de l’Ajuntament. 
12. Moció de rebuig a l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la 

qualitat de l'educació. 
 

 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures del 3er 

trimestre de 2012 
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 
extraordinària de data 30 d’octubre de 2012, que s’’aprova per unanimitat dels 
assistents sense cap esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2013, PLAN TILLA 
DE PERSONAL I BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 

 
L'objecte d'aquest punt de l'ordre del dia és la discussió i si s'escau l'aprovació del 
projecte del pressupost de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta que ha de regir 
l'exercici 2013 i les bases d'execució del pressupost, així com la plantilla que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.  
 
L’alcalde introdueix el debat sobre el que considera un pressupost treballat i 
immediatament cedeix la paraula a la regidora d’hisenda, Adelaida Costa. 
 
La regidora explica que el pressupost que es presenta està anivellat i compleix els 
controls financers establerts a la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 



Financera, és a dir l’equilibri pressupostari, la regla de la despesa i els nivells 
d’endeutament. Explica el límits previstos en aquesta Llei i l’opció que s’ha treballat. A 
partir d’aquests trets generals, passa a resumir el contingut de cadascun dels capítols 
de despesa: En el capítol 1 de despeses de personal destaca la disminució global  
respecte el pressupost de 2012, i el canvi d’adscripció a regidories de determinades 
places laborals. Referent al capítol 2 fa esment de la introducció de la despesa del 
cànon de l’aigua que l’Ajuntament ha de gestionar i pagar a l’ACA i que representa un 
increment molt important del capítol però que té la contrapartida en els ingressos. 
S’augmenta el crèdit corresponent a la partida de reparació i manteniment 
d’infraestructures per fer front a la previsió de reparació de voreres. En l’apartat de 
lloguer, la despesa per l’arrendament de les casetes del camp de futbol només hi està 
prevista per 6 mesos amb la voluntat de substituir-les per una nova construcció de 
caràcter provisional amb un cost que s’amortitzarà en un sol any. Pel que fa a l’apartat 
de festes, la regidora explica que el crèdit s’ha desglossat en diferents regidories: 
joventut, cultura, benestar social, esports i educació. En el capítol 3 es redueix l’import 
perquè ja s’han acabat els préstecs del pavelló. En canvi el capítol 4 té un augment a 
conseqüència de la introducció de serveis que es prestaran a través del Consell 
Comarcal, com ara el servei de la xarxa d’envelliment actiu i d’altres serveis que han 
estat objecte dels corresponents convenis: turisme, esports... 
En l’apartat d’inversions, cada regidor explica la proposta, pel que fa a la reforma de la 
sala tècnica de les piscines municipals, el regidor Josep Maria Company exposa la 
problemàtica d’aquest estiu, amb el risc que s’ha assumit, l’actuació consisteix en 
l’execució del projecte redactat per la Diputació de Barcelona que preveu un 
tractament de l’aigua sense utilitzar clor, que implicarà una garantia per a la salut dels 
banyistes i també per les persones que ho han de manipular. El regidor de serveis, 
Santi Garolera, explica que la inversió per a l’adequació de la xarxa d’aigua a l’informe 
emès per l’Agència de protecció de la salut, ja prevista a l’any 2012, s’ha posposat 
perquè s’ha negociat amb SOREA cadascuna de les partides que s’han d’executar i 
algunes d’elles les farà la brigada municipal, per aquest motiu hi ha una diferència 
substancial en el pressupost previst per la mateixa inversió en els dos exercicis. El 
regidor d’educació, Jaume Vilella, argumenta la necessitat d’adquirir ordinadors per a 
la llar d’infants, atès que els equips que hi ha ara han quedat obsolets. Finalment 
l’alcalde explica la inversió de la 1ª fase de l’actuació “Desenvolupament comercial i 
turístic de Sant Julià de Vilatorta”, d’acord amb el projecte que l’Ajuntament va aprovar 
i que disposa de finançament FEDER i PUOSC. 
Reprèn l’explicació del pressupost la regidora d’hisenda, Adelaida Costa, amb l’estat 
d’ingressos que es fonamenta en l’estimació de la liquidació de l’exercici actual i amb 
l’aplicació de les ordenances fiscals aprovades pell Ple. 
 
El senyor Jaume Miravet exposa que li agradaria sentir que s’ha pensat en algun altre 
recurs a banda de tributs i subvencions. L’alcalde li retreu que el que diu és una cortina 
de fum, el regidor li contesta que aquesta és una percepció de l’alcalde i que la seva 
és tot el contrari. L’alcalde creu que el regidor va exercir responsabilitats de govern en 
un moment molt diferent a l’actual i que li falta consciència de la situació que es pateix, 
i li demana perquè no va portar a la pràctica  la teoria d’obtenir recursos al marge de 
tributs i subvencions quan estava a l’equip de govern, el regidor contesta que ell no era 
el màxim responsable i l’alcalde no ho va considerar oportú.  



 
 
Acabat el debat, per majoria absoluta dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen la Corporació, amb els vots a favor del/de les regidors/es: 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, Lluís 
Vilalta i Vivet, Marc Vilarrasa i Codinach i Maria Carme Sala i Vila i amb l’abstenció 
dels senyors Feliu Puigbò i Coll i Jaume Miravet i Peris, s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el següent pressupost general de l’Ajuntament per a 
l'exercici de 2013: 
 
 
Ingressos 

Capítol  Euros 

1 Impostos directes 990.700,00 

2 Impostos indirectes 70.000,00 

3 Taxes i altres ingressos 903.239,10 

4 Transferències corrents 688.036,26 

5 Ingressos patrimonials 33.250,00 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 

7 Transferències de capital 212.825,89 

9 Passius financers 54.450,00 

Total ingressos 2.952.501,25 

 
 
 

Despeses 

Capítol  Euros 

1 Despeses de personal 836.083,55 

2 Despeses en béns corrents i serveis 1.610.198,54 

3 Despeses financeres 5.190,25 

4 Transferències corrents 119.623,10 

6 Inversions reals 304.262,30 

7 Transferències de capital  

9 Passius financers 77.143,51 

Total despeses 2.952.501,25 

 



 
Quedant els totals de despeses i ingressos en les mateixes quantitats, el pressupost 
queda anivellat. Així mateix el pressupost dona compliment als principis establerts a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Quart.- Exposar aquest pressupost i la seva plantilla al públic durant el termini 
reglamentari a l’efecte de reclamacions. 
 
Cinquè.- Una vegada finalitzat el termini d'exposició i resoltes les reclamacions 
presentades, trametre, telemàticament, mitjançant les corresponents aplicacions, el 
pressupost definitiu, a la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, junt amb la resta de documentació. 
 
Sisè.- Disposar que en el cas de no presentar-se reclamacions el pressupost i la seva 
plantilla es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord. 
 
 
 
 
 
 
 

2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2 012.  
 
L’alcalde exposa quines són les aplicacions pressupostàries que requereixen un 
augment del crèdit previst i que es finançaran amb majors ingressos obtinguts per a la 
mateixa finalitat i amb transferències de crèdits d’altres aplicacions de despeses que 
en el tancament de l’exercici està clar que no s’utilitzaran. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 4/2012, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per majoria absoluta dels onze regidors presents dels onze que legalment componen 
la Corporació, amb els vots a favor del/de les regidors/es: 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, Lluís Vilalta i Vivet, 
Marc Vilarrasa i Codinach i Maria Carme Sala i Vila i amb l’abstenció dels senyors 
Feliu Puigbò i Coll i Jaume Miravet i Peris, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 4/2012 en els 
següents termes: 
 



    
crèdit 
previst 

crèdit 
modificat 

crèdit 
definitiu 

  SUPLEMENT DE CRÈDIT       

08,2,20201 Arrendament habitatge social 
       
1.845,00                 15,84     1.860,84 

10,1,22400 Primes d'assegurances, serveis 
       
3.500,00            1.001,38     4.501,38 

11,1,22706 Legionel.la 
       
3.000,00            3.391,40     6.391,40 

15,9,22706 Estudis i treballs tècnics, general 
       
9.693,00            1.000,00     10.693,00 

10,0,91302 Préstec estalvi energètic 
     
10.412,52                   0,02     10.412,54 

08,2,48000 Atencions benèfiques i assistèncials 
       
8.200,00            4.029,00     12.229,00 

        
  CRÈDITS EXTRAORDINARIS     
08,2,22715 Servei centre de dia        15.000,00     15.000,00 
08,2,22000 Material centre de dia         3.145,11     3.145,11 
01,1,22501 Canon aigua      180.300,00     180.300,00 
15,9,62600 Material informàtic            800,00     800,00 
  TOTAL MODIFICACIÓ      208.682,75     
        
  FINANÇAMENT     
        
  GENERACIÓ D'INGRESSOS     

30001 Canon aigua      179.000,00     
39901 Altres ingressos diversos finalistes         7.357,85     

         186.357,85     
  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT     
12,3,13100 Personal laboral temporal        14.666,78       

06,4,46702 
Trans. Consorci Vall de Sau-
Collsacabra         5.858,12       

08,2,46700 
Trans. Consorci Osona Serveis 
Socials         1.800,00       

           22.324,90       
  TOTAL MODIFICACIÓ      208.682,75       
 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un 
termini de 15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense 
que se n’hagin presentat , l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense 
necessitat de prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la 
modificació. 
 
 



3. SOL·LICITUDS D’INCLUSIÓ DE NECESSITATS AL PLA “X ARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015.” 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de setembre de 2012 va acordar l’adhesió 
al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, com a pas previ per 
accedir als recursos d’aquest Pla en les condicions i en els termes que prevegin els 
règims de concertació o la normativa específica corresponent. 
 
Estudiades les necessitats i prioritzant aquelles actuacions que es consideren 
inajornables, es proposa al Ple de la Corporació presentar les següents sol·licituds. 
 

- Prioritat 1: Reforma de la sala tècnica de les piscines municipals. 
Àmbit: Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Programa: Desenvolupament econòmic, ocupació i esport. 
Exercici : 2013 
Cost actuació IVA inclòs: 139.934,91 € 
Aportació sol·licitada: 139.934,91 € 

- Prioritat 2: Projecte TIC. Desenvolupament comercial i turístic, 1ª fase 
Àmbit: Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Programa: Coneixement, cultura i noves tecnologies 
Exercici: 2013 
Cost actuació: 10.540,00 € 
Aportació sol·licitada: 10.540,00€ 

- Prioritat 3: Desenvolupament comercial i turístic, 2ª i 3ª fase 
Àmbit: Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Programa: Desenvolupament econòmic, ocupació i esport. 

 Exercici: 2014 
Cost actuació: 333.980,11 € 
Aportació sol·licitada: 99.369,02 € 

- Prioritat 4: Reparació coberta consultori municipal i millora interior (edifici Arca 
de Noè) 
Programa: Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Programa: Atenció a les persones 
Exercici: 2014 
Cost de l’actuació: 137.194,65 € 
Aportació sol·licitada: 137.194,65 € 

- Prioritat 5: Projecte de rehabilitació de ca l’Anglada (redacció projecte. Recurs 
tècnic) 
Àmbit: Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Programa: Coneixement, cultura i noves tecnologies 
Exercici: 2013 
Cost de l’actuació: 12.000,00 € 
Aportació sol·licitada: 12.000,00 € 
 

Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda sol·licitar a la Diputació de Barcelona en el Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” les actuacions proposades. 



 
 

4. MODIFICACIÓ PROJECTE “ARRANJAMENT DE LA PLAÇA 
MONTSENY I ALTRES VIALS”. 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de setembre de 2011 va aprovar 
inicialment el projecte d’obra ordinària “Arranjament de la plaça Montseny i altres 
vials”, amb un pressupost de 91.337,39 €. L’alcalde explica que ara es proposa una 
definició del projecte ja aprovat, amb el mateix pressupost només modificat per 
l’increment de l’IVA, i que s’ha endarrerit per l’elecció dels materials que s’utilitzaran 
amb l’objectiu de no patir més patologies, sobretot en les escales que van de la plaça 
a l’avinguda Nostra senyora de Montserrat.  
 
Vista la modificació del projecte d’obra ordinària “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 91.337,39 
€ (IVA inclòs), amb el corresponent estudi de seguretat i salut. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació del projecte d’obra ordinària “Arranjament de 
la plaça Montseny i altres vials”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost de 91.337,39 € (IVA inclòs). 
 
Segon: Sotmetre a informació pública el projecte aprovat per un termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis al BOP i al tauler d’anuncis municipal, fent constar que en el 
supòsit de no presentar-se cap reclamació, el projecte s’entendrà definitivament 
aprovat sense cap altre acord. 
 
 

5. LICITACIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DE LA PLAÇA 
MONTSENY I ALTRES VIALS”. 

 
Vist l’expedient de licitació del contracte d’obres pel procediment obert amb més d’un 
criteri d’adjudicació, amb el corresponent plec de clàusules administratives particulars. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules 
administratives particulars de l’obra municipal ordinària “Arranjament de la plaça 
Montseny i altres vials” consistent en l’execució de les obres previstes en el projecte 
tècnic, amb un pressupost de 91.337,39 € (IVA inclòs), condicionat a l’aprovació 
definitiva del projecte. 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit ordinari, establint 



que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà de vint-i-
sis dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.  
 
Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 320 
del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i a l’article 21 del RD 817/2009 
pel qual es desenvolupa parcialment la llei.  
 
 
 

6. ACORD DE NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS PREVISTO S PER 
A L’ABONAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE 
DESEMBRE 
 

En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde exposa als membres de la Corporació el seu 
malestar per la prohibició de no poder pagar la paga extra a pesar de tenir una situació 
econòmicament estable, amb aplicació pressupostària per poder pagar aquesta extra. 
Troba terrible que els facin partícips de la decisió del Govern Central de prohibir el 
pagament de la paga de Nadal als treballadors de l’Ajuntament, considerant que la 
filosofia en matèria de recursos humans que s’està aplicant és de molta exigència però 
també d’un total respecte als drets dels treballadors. Es mostra rotund i convida als 
regidors perquè hi puguin opinar. Tots els regidors hi mostren la seva disconformitat. 
 
L’alcalde fa saber al Ple de l’Ajuntament que renuncia a la seva paga extra, malgrat no 
estar subjecte a la mesura. 
 
Vist el que estableix l’article 2, apartat 1 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per 
a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, referent a la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.  
 
Vistes les successives notes informatives emeses pel Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, referents a l’aplicació per les entitats locals de les 
disposicions del Reial Decret Llei 20/2012. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la no disponibilitat del crèdit previst en les corresponents aplicacions 
pressupostàries del pressupost de l’exercici 2012 per a l’abonament de la paga 
extraordinària del mes de desembre d’acord amb la relació adjunta a l’expedient i que 
ascendeix a un import total de 34.526,15 € declarant aquest import no susceptible 
d’utilització. 
 



Segon. Prendre el compromís que les quantitats derivades de la supressió de la paga 
extra de desembre es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d’assegurances col·lectives que incloguin la cobertura de la 
contingència de la jubilació, en els termes i abast que es determinin en les 
corresponents lleis de pressupostos. 
 
Sotmesa a votació la proposta, els onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació hi voten a favor explicitant, tots, que ho fan per 
imperatiu legal del mal govern espanyol. 
 

7. XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1.1.2012 . 
 
Vist el que disposa l’art. 81 del Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
Vista la Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director General per a l’Administració Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i 
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l’Ajuntament, s’acorda aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants a 
data 1 de gener de 2012 amb la xifra de 3.024 habitants. 
 
 

8. PRÒRROGA DE L’ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA. 
 

El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat, 
destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión 
Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que figuren en Annex de 
l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent contracte amb l’empresa 
adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial de divuit mesos, des 
de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de desembre de 2011. 
 
En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena 
del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel 
període de dotze mesos, fins el 31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la 
seva signatura en data 14 de novembre de 2011.    
 
En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la  modificació del termini 
d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya 
(expedient 1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL 



en data 16 de juny de 2010 i prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de 
desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva durada pel període que comprèn des de 
l’1 de gener al 31 de març de 2013, modificació que es va formalitzar entre les parts en 
data 16 de novembre de 2012. 
 
Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives particular 
per a la licitació d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural pel 
proper any 2013, amb vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada d’un any, 
fins el 31 de març de 2014,  prorrogable de mutu acord entre les parts fins a tres més. 
En la part expositiva d’aquest acord  es preveu un calendari de licitació que finalitzarà 
amb l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i licitació de la subhasta electrònica  
dins del proper mes de gener de 2013.  
 
En data 29 de febrer de 2012 aquest va aprovar l’adhesió a l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat, expedient 1/2009,  adjudicat pel  Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa Comercial. 
 
En data 10 de desembre de 2012 s’emet informe favorable per part de secretaria-
intervenció  sobre l’adhesió, pel període que va des de l’1 de gener a 31 de març de 
2013, a l’Acord marc d’electricitat destinat a les entitats locals membres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local..(Exp. 1/2009), adjudicat a l’empresa Unión Fenosa 
Comercial, SLi a l’adhesió.  
 
Així mateix en l’esmentat informe consta també el caràcter favorable sobre l’adhesió 
d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als 
ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes 
en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya 
mitjançant la signatura del corresponent conveni de col·laboració.  
 
Vista la següent normativa: 
 
Primer. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada per part de les Entitats locals. 
 
Segon. La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local  (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de 
l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 
 
Tercer. La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de 
l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 
 



Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment s’adopta per unanimitat dels onze regidors presents dels 
onze que legalment componen el Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer. Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 
tramitat com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya i 
adjudicat a Unión Fenosa Comercial, SL,  pel que fa al període que va des de l’1 de 
gener al 31 de març de 2013 d’acord amb d’acord amb les condicions econòmiques, 
amb els preus actuals revisats amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i 
relació de CUPS que figuren a l’annex d’aquest acord.   
 
Segon. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada 
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories 
d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de 
Desenvolupament Local de Catalunya. 
 
Tercer. Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com 
empresa adjudicatària de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
Quart. Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

  

9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS D E 
GURB, OLOST, SANT QUIRZE DE BESORA, SANTA EUGÈNIA D E 
BERGA I SANT JULIÀ DE VILATORTA I EL CONSELL COMARC AL 
D’OSONA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA “XARXA 
D’ENVELLIMENT ACTIU D’OSONA”. 

 
Aquest tema queda sobre la taula per a la propera sessió plenària. 
 

10. ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA  
SOSTENIBILITAT. 

 
El regidor de medi ambient, senyor Jaume Vilella explica que el passat mes de febrer 
va assistir a una assemblea d’aquesta organització a Vic, formada per només 
municipis, Diputacions i les associacions de municipis ACM i FMC, amb la finalitat de 
treballar cap a la sostenibilitat dels municipis en termes mediambientals: projectes 
d’economia verda....Continua explicant que a pesar de no ser-ne membre, des 
d’aleshores, ha rebut informació i ha pogut valorar positivament la tasca d’aquesta 
Xarxa, tenint en compte també que no hi ha cap contraprestació econòmica per part de 
l’Ajuntament, en proposa l’adhesió de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’adhesió del municipi de Sant Julià de Vilatorta a la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la sostenibilitat. 



 
Segon: Aprovar els estatuts que regeixen la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat. 
 
Tercer: Designar el regidor de Medi Ambient, Jaume Vilella Ramoneda, representant 
d’aquest Ajuntament a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. 
 

 
 

11. MOCIÓ DE REBUIG A LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRA  DE 
DESEMBRE ALS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT. 

 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va enviar una nota informativa a 
totes les administracions locals el passat mes de setembre on es feia constar el que 
disposaven els articles 2 del Reial decret llei 20/2012, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al present exercici.  
 
En l’apartat 1 de l’esmentat article 2 del Reial decret llei 20/2012 s’estableix l’obligació 
“de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic en 
l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre aquest mes de desembre”. 
  
Així mateix, l’article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat estableix 
que “l’any 2012, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011...tant 
pel que respecta a efectius de personal com a antiguitat del mateix”. 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta considera que aquesta mesura no és 
necessària, donat que el capítol I dels pressupostos de l’any 2012 ja la té prevista i 
que, per tant, es disposa d’una partida econòmica reservada per a aquest objectiu. Les 
mesures d’estalvi que proposa el govern central, encaminades a reduir el dèficit públic, 
castiguen amb massa freqüència els mateixos treballadors, en aquest cas els que 
estan al servei de l’administració pública, que veuen com es redueix i empitjoren, 
paulatinament, el seu poder adquisitiu i també les seves condicions laborals.  
 
La voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, tal i com s’ha vist en els darrers 
mesos, és posar-se al  costat dels treballadors i treballadores de l’administració local, i 
per aquest motiu, s’han considerat una sèrie de millores en la modificació del règim de 
complementació de baixa mèdica, entre d’altres.  
 
Per tot això, s’acorda, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació: 

 
Primer.- El rebuig a les mesures adoptades pel govern central referents a la 
retallada de la paga extraordinària de Nadal als treballadors de les administracions 
públiques.  

 



Segon.- La disconformitat en la manca de planificació de la reducció de la despesa 
pública, sense estratègia prèvia i sense explicacions d’on es destinen els diners 
que es retallen dels treballadors públics.  

 
Tercer.- Que cal respecte i autonomia per a les administracions locals i capacitat 
de decisió plena i absoluta per a la gestió dels seus recursos humans.  

 
Quart.- Que cal traslladar aquest acord a tots els treballadors i treballadores 
d’aquest Ajuntament, als sindicats, a la Generalitat de Catalunya i al Govern 
Central.  
 
 

12. MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀN ICA DE 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ. 

 

El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer 
recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un 
projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió 
lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un 
ampli suport social i polític a Catalunya.  
 
Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha 
resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén 
posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha 
estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar 
essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha 
demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i 
personals. I, per tant, no podem posar en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a 
les generacions actuals i futures del país.  
 
L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del 
govern de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la 
normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de 
promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.  
 
Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i 
contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La 
millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a 
què de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, 
professors i alumnat.  
 
Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social 
catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim 
possible la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir 



l’estadi de plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui 
únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya.   
 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer.-  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la reforma de 
la llei d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que 
atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat 
d’oportunitats per a tot l’alumnat.  
 
Segon.- Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un 
sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys 
de recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya.  
 
Tercer.- Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, i 
declarar-lo persona non-grata al municipi de Sant Julià de Vilatorta, i demanar la 
retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de 
l’educació.   
 
Quart.- Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les 
ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió 
lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per 
somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.  
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat. 
 
Una vegada llegida la moció, l’alcalde fa una reflexió sobre la necessitat de fer una 
reforma integral de l’educació, considera que hi ha molta feina de fons que s’ha de fer, 
i lamenta que s’intervingui en el sistema d’immersió lingüística que està demostrat que 
funciona, ho considera inadmissible.  
 
A continuació s’inicia un debat sobre la consideració de persona non-grata al ministre 
Wert El regidor de cultura, Lluís Vilalta proposa fer-ho extensiu a tots els membres del 
govern de l’Estat.  El senyor Jaume Miravet creu que almenys al president del Govern. 
El regidor Santi Garolera troba massa suau la consideració de non-grata al ministre 
d’educació. El senyor Feliu Puigbò creu que en aquest moment cal focalitzar al 
ministre d’educació perquè diu estar convençut que hi haurà més oportunitats, d’ara 
endavant, de fer-ho extensiu.  
 
Finalment, la proposta s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 
 
 



C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ  DE 
FACTURES DEL 3ER TRIMESTRE DE 2012 

 
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 
30.09.2012, 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 30.09.2012 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. L’alcalde exposa que per garantir el termini de 
pagament de les factures que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i que 
a partir del 2013 és de 30 dies, caldrà concertar una pòlissa de crèdit. 
 
 

2. 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:  
 
25/06/2012 contractació FADO servei centre de dia 
20/09/2012 Empadronament de dues persones 
20/09/2012 Empadronament d'una persona 
20/09/2012 Empadronament d'una persona 
21/09/2012 Empadronament d'una persona 
21/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 81/12 
21/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 58/12 
21/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 71/12 
21/09/2012 Concessió llicència d'obres núm. 75/12 
21/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 73/12 
24/09/2012 Empadronament de dues persones 
25/09/2012 Liquidació econòmica taxa certificat aprofitament urbanístic 
25/09/2012 Liquidació econòmica taxa certificat comptabilitat urbanística 
25/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 89/12 
25/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 88/12 
25/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 76/12 
25/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 74/12 
25/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 69/12 
25/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 78/12 



25/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 79/12 
25/09/2012 concessió llicència d'obres núm. 80/12 
28/09/2012 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. 6/12 
28/09/2012 Concessió llicència de 1a. Ocupació exp. 7/12 
30/09/2012 Relació factures F/2012/9 

01/10/2012 
Autorització ús aparcament Set Fonts per trobada vehicles clàssics After Summer 
cruising 

02/10/2012 Autorització enregistrament curtmetratge al cementiri Eli guàrdia i Anna Parcerisas 

02/10/2012 
Relació admesos i exclosos a les convocatòries 1/2012, 2/2012 i 3/2012 i convoc. 
Proves 

03/10/2012 concessió llicència d'obres 87/12 
03/10/2012 concessió llicència d'obres 86/12 
03/10/2012 concessió llicència d'obres 84/12 
03/10/2012 concessió llicència d'obres 83/12 
03/10/2012 concessió llicència d'obres 85/12 
03/10/2012 concessió llicència d'obres 82/12 
04/10/2012 Autorització ús antic escorxador a Fiona Albó per sopar i  festa d'amics 
10/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 93/12 
10/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 92/12 
10/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 91/12 
10/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 90/12 
10/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 67/12 
15/10/2012 Concessió llicència de 1a. Ocupació carrer Centre, 37 
16/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 94/12 
17/10/2012 Empadronament d'una persona 
18/10/2012 Empadronament d'una persona 
19/10/2012 Concessió drets funeraris nínxol 129 
19/10/2012 Concessió drets funeraris nínxol 541 
22/10/2012 Empadronament d'una persona 
22/10/2012 Concessió drets funeraris columbari 6 
22/10/2012 concessió drets funeraris columbari 7 
23/10/2012 Empadronament d'una persona 
23/10/2012 Empadronament de dues persones 
23/10/2012 Concessió drets funeraris nínxol núm. 410 
24/10/2012 concessió canvi titularitat drets funeraris nínxol núm. 246 
24/10/2012 Concessió drets funeraris nínxol núm. 417 
24/10/2012 Concessió drets funeraris nínxol núm. 544 
24/10/2012 Acceptació renúncia titularitat i possessió drets funeraris nínxol núm. 143 
25/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 98/12 
25/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 97/12 
25/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 70/12 
25/10/2012 concessió llicència d'obres núm. 96/12 
29/10/2012 Empadronament de dues persones 
29/10/2012 Acord incoació 12/17S 12054575 
29/10/2012 Acceptació renúncia titularitat i possessió drets funeraris nínxol núm. 270 



29/10/2012 Contractació laboral operari brigada 
29/10/2012 Contractació laboral operari brigada 
29/10/2012 Contractació laboral operari conserge 
31/10/2012 Relació de factures F/2012/10 
05/11/2012 Empadronament d'una persona 
06/11/2012 Empadronament d'una persona 
12/11/2012 Acord incoació 12/18S 12057109 
13/11/2012 Atorgament llicència ambiental activitat ramadera la Boixeda 
13/11/2012 Liquidació econòmica certificat aprofitament urbanístic terreny carrer del Puig, 2 
13/11/2012 concessió llicència d'obres núm. 101/12 
13/11/2012 concessió llicència d'obres núm. 100/12 
13/11/2012 concessió llicència d'obres núm. 99/12 
13/11/2012 concessió llicència d'obres núm. 95/12 
14/11/2012 Informe per Servei Català de trànsit d'autorització pas 11a edició Rally Hivern  
19/11/2012 Empadronament de tres persones 
19/11/2012 Acceptació i justificació de despeses programa "Suport a la solvència" 
20/11/2012 Empadronament d'una persona 
22/11/2012 Empadronament d'una persona 
27/11/2012 Empadronament d'una persona 
27/11/2012 concessió llicència d'obres núm. 103/12 
27/11/2012 concessió llicència d'obres núm 106/12 
27/11/2012 concessió llicència d'obres núm. 105/12 
27/11/2012 concessió llicència d'obres núm. 104/12 
27/11/2012 Concessió llicència d'obres núm. 102/12 
28/11/2012 Acord incoació 12/19S 12059591 
28/11/2012 Liquidació econòmica certificat compatibilitat urbanística c.Compositor R. Victori 
29/11/2012 Empadronament d'una persona 
29/11/2012 Empadronament d'una persona 
29/11/2012 Contractació laboral temporal operari brigada 
29/11/2012 bases i convocatòria "suport al servei de mejandor de la llar d'infants municipal Patuleia 
30/11/2012 Relació de factures F/2012/11 
03/12/2012 Empadronament de cinc persones 
04/12/2012 Acceptació modificació programa Teleassistència domiciliària amb Diputació 
07/12/2012 Autorització de pas Rally d'hivern -Viladrau al club Rallyclàssics.org 
10/12/2012 Aprovació memòria i sol. subvenció per actuació foment ocupació  
11/12/2012 Empadronament de dues persones 
12/12/2012 Empadronament d'una persona 
11/12/2012 Acceptació renúncia titularitat nínxol 273 cementiri municipal 
11/12/2012 Expedició duplicats títols nínxols núms. 394 i 396 
13/12/2012 Empadronament d'una persona 
13/12/2012 Empadronament de quatre persones 
 
Els regidors es donen per assabentats de les resolucions de l’alcaldia. 
 
 



3. PRECS I PREGUNTES. 
 
 

El regidor Jaume Miravet demana com es planteja el Saló de Nadal d’aquest any, el 
regidor de joventut i festes explica que es farà els dies 27,28 i 29, que es perd la 
gratuïtat, però amb un preu simbòlic de 3 €/dia, i que es cobrarà a tots els nens i 
nenes siguin o no de Sant Julià, considera que la canalla és tota igual. Hi ha un canvi 
en l’entrega de cartes del patge reial perquè es farà a fora del pavelló el dia 29 a les 
6 de la tarda i que s’organitza diferent.  El nombre total de monitors encarregats de la 
vigilància serà de sis, fet que ha de permetre el control de l’accés i l’ús dels inflables i 
de la ludoteca.. 
L’alcalde afegeix que a la cavalcada de reis hi hauran canvis importants i agraeix 
públicament al regidor Marc Vilarrasa la dedicació i  també a tots els voluntaris que hi 
han col·laborat. 
 
Per altra banda es planteja la situació del Punt jove, l’alcalde explica que es va 
renegociar el lloguer del local i que en aquest moment s’està estudiant la seva 
reubicació a altres equipaments municipals, però està pendent dels informes dels 
tècnics;  Creu que el servei que es dona dels del Punt jove ha de replanetjar-se i que 
és difícil perquè els temes de joventut requereixen un tractament especial perquè 
vertical no funciona. El regidor Jaume Miravet proposa que l’alternativa podria ser un 
punt jove virtual, l’alcalde hi coincideix, diu que el regidor de joventut hi està treballant 
molt i amb bons resultats, i posa per exemple el camp de treball que va néixer 
tímidament i en canvi ha funcionat positivament amb projectes com el de la Font de 
la Riera, de la bassa ... 
 
El senyor Jaume Miravet demana perquè les obres menors que s’estan fent no els fa 
la brigada, el regidor de serveis li respon que és un problema de la limitació de 
recursos humans per assumir totes les tasques de serveis. El regidor Jaume Miravet 
creu que pot ser caldria contractar empreses per la neteja viària i en canvi poder 
dedicar el personal de la brigada a fer aquestes obres que requereixen més 
coneixements. A partir d’aquest moment es tracten diferents problemes que hi ha 
actualment, com ara el clavegueram del sector de la Font d’en Titus....l’alcalde també 
diu que els preus que ofereixen actualment les empreses son molt ajustats, el senyor 
Jaume Miravet  diu que almenys l’Ajuntament s’estalviaria l’IVA. El regidor de serveis 
afegeix que donar feina als industrials del poble també forma part dels objectius de 
l’actual equip de govern.  

 

L’alcalde dona per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la 
present acta. 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
secretària de l’Ajuntament 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


