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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 1/2012 
Caràcter: extraordinària 
Data: 16 de febrer de 2012 
Horari: de les 7 de la tarda a ¾ de 9 del vespre 
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 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- 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 modificació pressupostària 7/2011. 
2. Aprovació compte de gestió de recaptació exercici 2011 
3. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de 

l’impost sobre béns immobles. 
4. Aprovació inicial pressupost exercici 2012, plantilla de personal i 

bases d’execució del pressupost. 
5. Modificació preus comptadors i drets d’escomeses d’aigua. 
6. Aprovació de les actes de fitament dels termes municipals Viladrau-

Sant Julià de Vilatorta.  



7. Aprovació inicial modificació POUM per a la instal.lació d’ascensors 
en habitatges amb pati a l’avinguda Sant Llorenç al sector de 
Campsalarga. 

8. Proposta d’adhesió a l’Associació de municipis per a la 
Independència, i aprovació dels seus Estatuts. 

 
C.    Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Operació de tresoreria 
2. Precs i preguntes. 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
 

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

L’alcalde declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió ordinària del 
Ple de data 21 de desembre de 2011. Havent-se detectat l’omissió del vot favorable de 
la regidora Maria Carme Sala i Vila en la transcripció de la votació de l’acord referent a 
la licitació del contracte de gestió del servei del gimnàs del pavelló, per unanimitat dels 
onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, 
aprova l’acta amb la correcció esmentada. 

 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 

1. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 7/2011. 
 
L’alcalde exposa quines són les aplicacions pressupostàries que requereixen un 
augment del crèdit previst i que es finançaran amb majors ingressos i amb baixes 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 7/2011, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 



Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 7/2011 en els 
següents termes: 
 

aplicació SUPLEMENT DE CRÈDIT crèdits inicials modificacions 
crèdits 
definitius 

10,1,22100 Sub.energia elèctrica magatzem i enll. Públic     100.000,00           9.464,06         109.464,06      
10,1,22103 Subministrament combustible brigada         8.400,00           2.813,40           11.213,40      

10,1,22714 
Treballs ralitzades per empreses, subm. 
Aigua     170.000,00         25.887,13         195.887,13      

15,0,31100 Altres despeses financeres       17.000,00              497,35           17.497,35      
          
         38.661,94        
  CRÈDITS EXTRAORDINARIS       
          
08,9,62502 Mobiliari centre de dia        6.426,03             1.700,00      
           6.426,03        
  TOTAL MODIFICACIÓ      45.087,97        
          
  FINANÇAMENT                     -        

87000 Romanent de tresoreria         2.963,22              426,03             2.537,19      
              426,03        
  MAJORS INGRESSOS       

30000 Taxa subministrament aigua     220.000,00           8.976,64         228.976,64      
77000 Caixa de Pensions, mobiliari centre de dia        6.000,00        

         14.976,64        
  BAIXES DE DESPESES       
10,1,15100 Gratificacions brigada       12.000,00      -    4.905,58             7.094,42      
10,1,46703 Transferència agència de l'energia         1.100,00      -       500,00               600,00      
15,9,22708 Servei de recaptació a favor de l'entitat       35.000,00      -    1.307,83           33.692,17      
15,1,62400 Adquisició vehicle polivalent       22.000,00      -    4.558,18           17.441,82      
13,3,22713 Treballs socorrisme       16.500,00      -    2.550,69           13.949,31      
06,4,22602 Publicitat i propaganda, turisme       18.000,00      -    6.113,69           11.886,31      
15,9,16000 Seguretat social administració       70.342,58      -    3.021,77           73.364,35      
15,9,10000 Retribucions equip de govern, alcalde       30.648,52      -    1.739,70           28.908,82      
15,9,22604 Jurídics i contenciosos         5.000,00      -    2.823,71             2.176,29      
15,9,22200 Servei telecomunicacions, general         9.000,00      -       599,61             8.400,39      
06,4,46702 Transferència Vall de Sau         6.750,00      -    1.508,80             5.241,20      
04,9,10000 Retribucions equip de govern, cultura       10.917,88      -         55,74           10.862,14      
      -  29.685,30        
  TOTAL MODIFICACIÓ      45.087,97        
 
 
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. 
 
 

2. APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ EXERCICI 
2011 

 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària 
durant l'exercici 2011 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions 
d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics 
liquidats per l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació  per sancions 
imposades per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta realitzada per l'Organisme de 
Gestió Tributària  i corresponent a l'exercici 2011 . 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l'Ajuntament. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la LLei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011 
 
  

Rebuts 00,00 € 
Liquidacions 24.402’48 € 

  
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2010 
 

Rebuts 50.020’59 € 
Liquidacions 60.864’35 € 

 
 
Vista la relació nominativa de deutors de Multes de Circulació que configura l'estat 
demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209 del text refós de la LLei 
reguladora de les hisendes locals i  que importa les quanties següents: 
 
- Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2011, per import de 2.436’05 
euros. 
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària-interventora. 



 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’informa favorablement el Compte de Gestió Recaptatòria de 2011 
presentada per l’ORGT. 
 
L’alcalde destaca l’elevat índex de pagament dels impostos en període voluntari que a 
l’impost de béns immobles arriba al 94%. 
 
 

3. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES. 

 
Atès que el fraccionament del pagament de l’Impost de béns immobles aplicat a partir  
l’exercici 2011 no ha suposat un increment substancial de domiciliacions dels rebuts, 
només un 1’65%. 

Atès que la voluntat de l’Ajuntament és establir una mesura que fomenti la domiciliació 
bancària dels rebuts de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana per tal de 
millorar la gestió dels rebuts; d’acord amb el que disposa l’article 9.1 del Text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament pot establir una bonificació del 
de fins el 5% de la quota a favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus rebuts 
de venciment periòdic. 

Atès que el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 
estableix en l’article 8è un increment temporal per als anys 2012 i 2013 del 10% sobre 
el tipus aprovat per l’Ajuntament, en el cas dels municipis que tenen la revisió 
cadastral aprovada amb anterioritat a l’any 2002. 

Atès que aquesta mesura establerta per l’Estat permet assumir la bonificació 
proposada sense que això suposi una disminució d’ingressos en el pressupost en 
concepte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. 

Vist l’informe de secretaria-intervenció on es posa de manifest que l’aplicació de la 
bonificació potestativa en aquest exercici 2012 pot resultar contrària a la normativa 
sobre la tramitació de les modificacions de les ordenances fiscals, malgrat l’existència 
de sentències que podrien avalar l’aplicació retroactiva. 

Es proposa al Ple el següent acord: 

Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2012, la modificació de l’article 5è 
referent als beneficis fiscal de concessió potestativa o de quantia variable de l’impost 
de béns immobles, en el sentit d’afegir un nou apartat: 



“4. Gaudiran d’una bonificació del 3’2% de la quota de l’impost els subjectes passius 
que domiciliïn el rebut de venciment periòdic en una entitat financera.  
L’impagament del rebut per a qualsevol motiu imputable al subjecte passiu comportarà 
la pèrdua de la bonificació prevista en aquest article.” 
 
Segon.- Exposar al públic mitjançant edicte en el BOPB i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, aquest acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOPB. 
Durant el termini d’exposició pública, qui tingui un interès directe o resultin afectats, en 
els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver- se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat de prendre un nou acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, als efectes de la gestió de la bonificació aprovada. 
 
L’alcalde denuncia la intromissió i la ingerència de l’Estat en l’autonomia  local amb 
l’aprovació del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, que obliga augmentar 
un 10% el tipus de gravamen de l’IBI aprovat pel Ple de  l’Ajuntament el mes d’octubre 
en l’exercici de les seves competències, circumstància que d’haver-se conegut per 
l’Ajuntament hagués condicionat l’acord de modificació de les ordenances fiscals pres 
en el termini legalment establert.  
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents 
dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 
 

4. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2012, 
PLANTILLA 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 2012 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 primerament es disculpa per l’endarreriment en la presentació del pressupost 
al Ple, ho atribueix a la problemàtica en el càlcul de l’ingrés de l’impost de béns 
immobles a conseqüència de l’aplicació del Decret 20/2011, de 30 de desembre de 
mesures per a la reducció del dèficit públic. 



A continuació presenta el pressupost per a l’exercici 2012 com ajustat i real, amb clara 
voluntat de complir-lo. 
 
Comença per l’estat d’ingressos: respecte el capítol d’impostos directes fa referència a 
l’augment imposat per l’Estat de l’impost sobre béns immobles, qualificant tot el que 
sobrepassi del 3’2%  com a un ingrés provisional, volàtil i temporal que no ha de 
permetre a l’ajuntament consolidar despesa corrent per aquest valor. En 
conseqüència, del 10% d’augment en la previsió d’ingressos de l’IBI, només un 3’2% 
(percentatge aprovat per l’Ajuntament en el tràmit de modificació de les ordenances 
fiscals) s’imputarà a despesa corrent, el 6’8% restant es destinarà a inversions. La 
resta d’ingressos tributaris responen a un càlcul en funció de les ordenances fiscals 
aprovades. Destaca la disminució del capítol 4 referent a les transferències corrents 
d’altres Administracions i que obliguen a un ajustament en l’estat de despesa. 
 
Pel que fa a l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2012 emfatitza 
l’ajustament que s’ha fet en cada aplicació pressupostària, i l’adaptació de l’estructura 
pressupostària a les actuals delegacions. Pel que fa al capítol de despeses de 
personal esmenta la supressió de l’arquitecte municipal com a càrrec de confiança  i la 
introducció d’un treballador en el marc d’un pla ocupacional subvencionat per la 
Generalitat. 
Del capítol 2 de despesa en béns corrents i serveis, explica que la retallada no afecta 
a serveis bàsics, i que per compensar l’ajustament i mantenir la qualitat en conceptes 
com activitats festives, esportives, de turisme (Fira del Tupí)... caldrà un dosi important 
d’imaginació i creativitat que està segur tindran els regidors responsables d’aquestes 
delegacions. En aquest capítol destaca la despesa del subministrament elèctric, tema 
en el que el regidor de serveis està estudiant diverses possibilitats per reduir l’impacte 
que l’augment de la tarifa elèctrica produeix en el rebut i de la incorporació de nous 
sectors a la xarxa d’enllumenat públic, com el del Solà.  
L’alcalde exposa que el pressupost preveu la despesa que generarà el funcionament 
del centre de dia amb gestió indirecta i que afecta a diverses aplicacions 
pressupostàries, com ara transferència corrent, subministraments, serveis... 
En quant a les inversions l’alcalde comenta que han hagut de prioritzar actuacions que 
tenen caràcter urgent: la construcció d’una sala tècnica a les piscines municipals és 
una inversió inajornable pel risc que suposa l’actual instal.lació per les persones que hi 
treballen, perill que es posa de manifest en l’informe que el Servei d’Esports de la 
Diputació de Barcelona ha fet per a l’Ajuntament. Una altra inversió és la l’adequació 
de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència de Protecció de la Salut, que ha de 
permetre corregir algunes deficiències que s’han detectat en la infraestructura. 
Finalment l’arranjament de la plaça Montseny i altres vials és una actuació inclosa en 
el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per aquest exercici. 
 
Acabada la intervenció de l’alcalde, dona la paraula al regidor Jaume Miravet que 
considera que el pressupost presentat és en termes absoluts semblant al de l’any 
passat. Creu que a l’hora de plantejar els pressupostos tots els ajuntaments esmenten 
retallades i en canvi no es proposen ingressos atípics. Considera que com que les 
previsions en els ingressos no es compliran al cent per cent, cal pensar amb fórmules 
imaginatives. L’alcalde li respon que confia en complir les previsions d’ingressos, i a 



continuació fa una valoració personal molt positiva de l’actitud que tenen els regidors 
amb responsabilitats d’equip de govern en el sentit que l’ajustament consisteix en 
menys ingressos més imaginació, es tracta d’optimitzar els recursos. No obstant 
l’alcalde, dirigint-se al senyor Jaume Miravet,  diu està obert a qualsevol iniciativa que 
pugui aportar; aquest contesta que té fórmules al cap però que se n’ha de parlar. El 
regidor Feliu Puigbò considera que tothom pot tenir idees i que es podrien reunir per a 
discutir-les. L’alcalde qüestiona tant ocultisme però es mostra constructiu i convoca 
una reunió per tractar el tema. 
 
Finalment i en relació a la plantilla de personal, l’alcalde esmenta que l’única 
modificació que s’hi ha fet és referent al lloc de treball del punt jove que passa de 
dinamitzadora a tècnica auxiliar de joventut. I el regidor d’educació, Jaume Vilella 
també fa un aclariment sobre la plantilla en el sentit que tot i que figura una persona de 
suport a jornada parcial a la llar d’infants, la plaça segurament restarà vacant la resta 
de l’any. 
 
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 el següent pressupost general de l’Ajuntament per a l'exercici de 
2012: 
 
Ingressos 

Capítol  Euros 

1 Impostos directes 987.100’00 

2 Impostos indirectes 30.960’00 

3 Taxes i altres ingressos 754.153’52 

4 Transferències corrents 698.660’15 

5 Ingressos patrimonials 34.700 

6 Alienació d’inversions reals  

7 Transferències de capital 92.000’00 

9 Passius financers 149.770’00 

Total ingressos 2.7474.343’67 

 
 
 
 



Despeses 

Capítol  Euros 

1 Despeses de personal 853.537’23 

2 Despeses en béns corrents i serveis 1.345.421’80 

3 Despeses financeres 8.997’65 

4 Transferències corrents 91.026’85 

6 Inversions reals 288.842’83 

7 Transferències de capital  

9 Passius financers 159.517’31 

Total despeses 2.747.343’67 
 
Quedant els totals de despeses i ingressos en les mateixes quantitats, el pressupost 
queda anivellat. Així mateix el pressupost compleix el principi d’estabilitat 
pressupostària previst a la Llei 18/2001, de 12 desembre, i en el seu reglament. 
 
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, enviar còpia certificada del present pressupost definitiu i la seva plantilla 
a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda, 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. 
 
 
 

5. MODIFICACIÓ PREUS COMPTADORS I DRETS D’ESCOMESES 
D’AIGUA. 

 

La societat SOREA ha presentat una proposta de preus de les instal·lacions de 
comptadors d’aigua. L’alcalde explica que la nova proposta es presenta com un 
increment del 3% respecte les tarifes actuals  

Sotmesa a votació la proposta, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda:  



Primer.- Aprovar l’aplicació dels preus base següents, que tindran vigència a partir del 
dia 1 de gener de 2012:  

Concepte Preu sense obra civil (IVA inclòs) 

Instal.lació d’un comptador sobre bateria 205’13 euros 

Escomesa amb comptador de 13 mm/diàmetre 500’25 euros 

Fiança de ICS 12,02 euros 

Represa del subministrament 49’65 euros 

Canvi de nom 19,42 euros 

 

Segon.- Comunicar el present acord a SOREA. 

 
 

6. APROVACIÓ DE LES ACTES DE FITAMENT DELS TERMES 
MUNICIPALS VILADRAU-SANT JULIÀ DE VILATORTA.  

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 d’agost de 2011va aprovar l’inici de 
l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta amb els 
municipis limítrofs i va nomenar la comissió municipal de delimitació. 
 
Prèvia convocatòria per part de la Direcció General d’Administració Local, s’han dut a 
terme les operacions de delimitació entre els municipis de Viladrau i Sant Julià de 
Vilatorta, de les qual se’n va fer la corresponent acta. 
 
Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, les actes s’han de sotmetre al 
Ple dels ajuntaments afectats, a l’efecte d’acordar-ne la seva aprovació, amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
 
L’alcalde explica en detall les circumstàncies de les dues fites que termenegen 
aquests dos municipis, assenyalant que s’ha fet coincidir una fita teòrica amb la fita 
real per la proximitat entre ambdues. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’acta, de data 18 de gener de 2012, de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Viladrau  i Sant Julià de Vilatorta. 
 



Segon.- Trametre el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i a l’ajuntament de 
Viladrau. 
 
 

7. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ POUM PER A LA 
INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS EN HABITATGES AMB PATI A 
L’AVINGUDA SANT LLORENÇ AL SECTOR DE 
CAMPSALARGA. 

 
 
Vist el projecte de modificació puntual del POUM per a la instal.lació d’ascensors en 
habitatges amb pati a l’avinguda Sant Llorenç al sector de Campsalarga, redactat per 
l’arquitecta Núria Vilamala Soler i formulat per l’Ajuntament. 
 
Vist el que disposa el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació a la 
modificació de les figures de planejament urbanístic, la seva competència i tramitació. 
 
Es proposa al Ple el següent acord:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal per a la instal·lació d’ascensors en habitatges amb pati a l’avinguda de Sant 
Llorenç al sector de Campsalarga, segons projecte redactat per l’arquitecta Núria 
Vilamala Soler.   
 
Segon.- Suspendre en l’àmbit objecte de la modificació, la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com 
també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial. 
 
Tercer.-  Sotmetre a informació pública aquesta modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal pel termini d’un mes, mitjançant edictes al BOP,  al periòdic “El 9 
Nou” i al tauler d’anuncis municipal, per tal que totes les persones puguin consultar la 
documentació i presentar al.legacions o suggeriments. 
 
Quart.-  Demanar informe als organismes competents per raó de la competència 
sectorial. 
 
El regidor Feliu Puigbò mostra la seva disconformitat a fer modificacions del 
planejament “a la carta”, creu que cal aplicar el mateix criteri de la modificació a totes 
les zones que tinguin idèntica qualificació. 
 
La secretària explica que la modificació només pot afectar a l’àmbit del projecte perquè 
en tot el sòl urbà no hi ha cap zona on es donin les condicions que s’exigeixen en la 



proposta. El senyor Feliu Puigbò considera que cal reflectir-ho en el document, i 
demana un informe del tècnic que ho acrediti. 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta dels membres de la 
Corporació, 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, Lluís Vilalta i Vivet i Marc Vilarrasa i 
Codinach; i amb l’abstenció dels regidors Feliu Puigbò i Coll i Jaume Miravet i Peris. La 
regidora Maria Carme Sala i Vila s’ha abstingut de participar en el debat i en la votació 
de l’assumpte per tenir-hi un interès personal. 
 
 

8. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A 
LA INDEPENDÈNCIA, I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde explica que per part de l’Associació de 
Municipis per a la Independència s’han redactat els seus Estatuts ajustant-se al marc 
de l’ordenament jurídic vigent amb l’objectiu de reclamar la independència de 
Catalunya 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per a la 
Independència i el text dels seus estatuts. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Adherir-se a l’Associació de Municipis per a la Independència constituïda a Vic 
en data 14 de desembre de 2011.  
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
Quart.- Delegar en l’Alcalde, senyor Joan Carles Rodríguez i Casadevall per 
representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en 
els Estatuts. 
 
Cinquè.- Trametre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per 
a la Independència. 
 
C.    CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
1. OPERACIÓ DE TRESORERIA 

 
En aquest punt l’alcalde explica que s’ha concertat una operació de tresoreria per un 
import de 185.000 € per atendre el pagament de factures pendents fins a 31 de 



desembre, exposa que l’endarreriment s’ha produït pels retards en les transferències 
d’altres Administracions. Considera que s’han d’aplicar mesures per a canviar aquesta 
tendència, buscant fórmules alternatives perquè l’endarreriment en els pagaments no 
sigui la tònica habitual.  
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 

2. PRECS I PREGUNTES. 
 
Comença el torn de precs i preguntes el regidor Jaume Miravet que demana qui ha 
pagat l’aparell que s’ha instal·lat a l’estació meteorològica de l’Ajuntament. Cap regidor 
coneix qui se n’ha fet càrrec, queda clar que no ho ha fet l’Ajuntament. 

En relació de l’Esplai Serrallonga, el senyor Jaume Miravet, pregunta si tindrà 
continuïtat. La regidora de joventut, Adelaida Costa, explica que després de l’estiu 
l’Esplai es va dissoldre per encarar un relleu generacional en monitors, a aquest efecte 
hi ha convocada una reunió per al mes de març. Explica la regidora que de cara a 
l’estiu que ve hi ha noves propostes d’activitats com el casal d’estiu, camps de treball... 

La regidora Maria Carme Sala demana si l’Ajuntament ja ha cobrat del Club Esportiu 
Vilatorta el deute per la utilització del pavelló. L’alcalde concreta que hi pendent part de 
la temporada passada i que d’aquesta encara no s’ha pogut liquidar perquè no han 
presentat la relació d’equips. La regidora qüestiona que el Club pugui fer-se càrrec 
d’aquest deute i denuncia que els pares dels esportistes desconeixen que el Club no 
paga a l’Ajuntament. L’alcalde afirma que els preocupa, diu que s’han fet molts avisos 
però que es convocarà una reunió el mes de març. El senyor Feliu Puigbò creu que 
s’ha d’informar als pares de la situació. L’alcalde explica que la voluntat de 
l’Ajuntament es facilitar les activitats a les entitats, i que no ha sigut estricte en la 
reclamació del deute, però que ja és hora de negociar fórmules de pagament i 
constatar del Club un interès en pagar el deute. 

 

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 
 



 


