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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 9/2012  
Caràcter: ordinària 
Data:  25 de setembre de 2012 
Horari: de les 7 a  2/4 de 8 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 
- Trini Subirana i Arumí, regidora, s’ha excusat. 
- 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. Adhesió al protocol general del Pla “Xarxa de Govern Locals 2012-2015”. 
2. Cessió d’ús dels espais del consultori de l’edifici de l’Arca de Noè a favor del 

Servei Català de la Salut. 
3. Aprovació compte general exercici 2011. 
4. Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga per al 

subministrament d’aigua a les finques de l’Omeda i Can Discorra. 
5. Moció per instar la declaració d’independència al Parlament de Catalunya. 

 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 



1. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures del 2on trimestre 
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 dona primer la benvinguda a tots els  assistents i declara oberta la sessió i, 
preguntant si s’aprova l’acta de la sessió extraordinària de data 29 d’agost de 2012; ell 
mateix proposa una esmena en el punt de l’ordre del dia referent a la modificació del 
contracte de gestió del servei del gimnàs del pavelló, referent a l’afirmació del regidor Jaume 
Miravet en el sentit que sempre havia anat a favor del concessionari, demanant que consti a 
l’acta, també, que ell va manifestar que la seva percepció, respecte les intervencions del 
regidor, no era la mateixa i que en alguna ocasió sí s’havia anat en contra del concessionari. 
El regidor Jaume Miravet es queixa que no se’ls li ha fet entrega de l’acta fins abans de 
començar el Ple. S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta introduint l’esmena 
proposada per l’alcalde. 
 
Abans d’iniciar l’apartat de les propostes d’acord, l’alcalde fent ús de les atribucions que li 
confereix la normativa, altera l’ordre dels assumptes del Ple, i posposa per al darrer punt de 
l’ordre del dia, la moció per instar la declaració d’independència al Parlament de Catalunya. 
 

B.  PROPOSTES D’ACORD 
 

1. ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GO VERN 
LOCALS 2012-2015”. 

 
L’alcalde explica les dues fases en què es planteja el Pla d’inversions “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, la primera consistent en l’adhesió al Protocol i una fase posterior en la 
que els Ajuntaments han de presentar les seves sol·licituds. Explica que inicialment el 
termini d’adhesió i el sol·licituds coincidia, però que està previst que s’aprovi una pròrroga 
per a la presentació de les sol·licituds, per fer-ho coincidir amb l’aprovació de l’altre Pla 
d’inversions de la Generalitat de Catalunya, el PUOSC. 
En conseqüència en aquest Ple es proposa l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta al Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, deixant per més 
endavant l’aprovació de les sol·licituds,  i si finalment no es prorrogués el termini es 
tramitarien les sol·licituds per decret de l’alcaldia per posteriorment ratificar-se pel Ple.  
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al Protocol general 
del Pla “Xarxa de Govern Locals 2012-2015”. 
 



2. CESSIÓ D’ÚS DELS ESPAIS DEL CONSULTORI DE L’EDIF ICI DE L’ARCA 
DE NOÈ A FAVOR DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. 

 
L’alcalde explica que es tracta d’un tema burocràtic, perquè està clar que l’Ajuntament des 
que es varen fer les obres de reforma de l’Arca de Noè situant-hi el consultori mèdic, 
tàcitament va atorgar una cessió d’ús a favor del Servei Català de la Salut, no obstant 
suposa que el Departament fent inventari dels espais que utilitza, ha trobat a faltar la 
formalització de la disposició d’aquest equipament. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: autoritzar l’ús de la planta baixa de l’edifici de l’Arca de Noè a favor del Servei Català 
de la Salut de la Generalitat de Catalunya, concretament  324 m2, per tal que es destini 
exclusivament a la prestació dels serveis de salut que es prestaran de forma directa o 
indirecta, mitjançant les entitats contractades o creades, d’acord amb l’article 7.2 de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC), autoritzant al Servei 
Català de la Salut a posar aquests espais a disposició de l’entitat que gestioni, amb el 
requisit que es destini a les finalitats que té atribuïdes de conformitat amb la LOSC. 
 
Segon: facultar l’alcalde de l’Ajuntament, perquè signi la documentació necessària per a la 
formalització del present acord. 
 
Tercer: notificar el present acord al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, 
als efectes oportuns. 

 

3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2011. 
 
Vist el que disposa l’art. 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el 
capítol II de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, referent al compte 
general. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió especial de comptes emès en data 7 de setembre de 
2012 en relació al compte general de l’exercici 2011. 
 
Atès que el compte general informat favorablement està sotmès a informació pública 
mitjançant anunci al BOP de data 14 de setembre de 2012, i al tauler d’anuncis municipal.  
 
L’alcalde explica a grans trets el contingut del compte general, informat per la Comissió 
especial de comptes, incideix en el resultat del romanent de tresoreria. El regidor Jaume 
Miravet puntualitza que el romanent és fruit de la gestió de l’any 2010. A partir d’aquesta 
manifestació l’alcalde explica que quan l’actual equip de govern va prendre possessió, 
només quedaven 60.000 dels 128.000€ corresponents al romanent de tresoreria resultant 
del 2010, perquè l’anterior equip de govern ja havia recorregut a aquest romanent i també 
per part de l’actual equip de govern s’han hagut de complementar partides per les que 
s’havia fet una previsió per sota del cost del servei durant l’anterior exercici, com ara 
subministrament elèctric i combustible, el senyor Feliu Puigbò justifica la previsió a la baixa 
perquè el Consell Comarcal estava treballant per a la contractació conjunta per a tots els 



municipis de la comarca i que al final no va prosperar.  El senyor Jaume Miravet explica que 
evidentment durant l’any 2011 es va compartir la gestió econòmica de l’exercici, però ell ho 
diu en el sentit que la tendència és dolenta i tem els resultats del 2011. L’alcalde respon que 
per part de tots els regidors amb delegació es fan esforços per reduir al màxim la despesa. 
 
Acabat el debat, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació,  s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2011 que està format pels comptes anuals 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta; comptes integrats per la següent documentació: 
 
Balanç  
Compte del resultat econòmic-patrimonial 
Estat de liquidació del pressupost 
Memòria 
 
Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que és la següent: 
 
Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 
Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament, 
referides a final d’exercici. 
 
Tercer.- Condicionar aquest acord a que durant el termini preceptiu d’informació pública, no 
es presenti cap reclamació. 
 
Quart.- Trametre tota la documentació a la Sindicatura de Comptes per a la seva 
fiscalització.  
 
 

 

4. CONVENI DE COOPERACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA 
DE BERGA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A LES FINQU ES DE 
L’OMEDA I CAN DISCORRA. 

 
Vista la proposta de conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Santa Eugènia de 
Berga i Sant Julià de Vilatorta, amb l’objecte que aquest últim presti el servei de 
subministrament d’aigua a les finques de l’Omeda i Can Discorra situades en el terme 
municipal de Santa Eugènia de Berga. 
 
Vista la memòria tècnica redactada per l’empresa arrendatària del servei de subministrament 
d’aigua potable SOREA, en la que es justifica la proposta de connexió d’aquestes dues 
masies a la xarxa d’aigua del municipi de Sant Julià de Vilatorta, per raons de proximitat 
geogràfica i de qualitat del servei. 
 
L’alcalde explica als regidors que el conveni estableix les clàusules que regiran entre les 
dues administracions, i que les condicions del servei, com ara la taxa per a la prestació del 
servei, el cabal a subministrar i altres, s’estableixen entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i els propietaris de les finques que han sol·licitat el servei. El regidor Feliu Puigbò 



insisteix en la necessitat de determinar les obligacions de cada Ajuntament en relació a 
aquest servei, sobretot tenint en compte que el manteniment de la xarxa anirà a càrrec 
d’aquest Ajuntament. L’alcalde li contesta que per aquest motiu es va demanar a SOREA la 
redacció de la memòria tècnica que estableixi les condicions d’execució de la infraestructura, 
que han de garantir la viabilitat del manteniment. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, pel qual aquest Ajuntament prestarà el servei de 
subministrament d’aigua a les finques de l’Omeda i Can Discorra, situades en el terme 
municipal de Santa Eugènia de Berga. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a l’execució 
del present acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga i a l’empresa 
subministradora d’aigua SOREA, SA. 
 
 

5. MOCIÓ PER INSTAR LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA A L 
PARLAMENT DE CATALUNYA. 

 
Aquest punt es tractarà després de l’apartat de precs i preguntes. 
 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ  DE 

FACTURES DEL 2ON TRIMESTRE 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 30.06.2012, 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 31.06.2011 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. 

 
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 Empadronament d'una persona 

27/06/2012 Empadronament d'una persona 

28/06/2012 Empadronament de tres persones 

28/06/2012 Modificar plantilla personal Llar d'Infants plaça de mestra  

29/06/2012 Empadronament d'una persona 

29/06/2012 Empadronament de tres persones 

29/06/2012 Empadronament d'una persona 

30/06/2012 Relació de factures núm. F/2012/6 

04/07/2012 Empadronament d'una persona 

04/07/2012 Sol·licitud ajuts per al tractament de la vegetació urb. Afec. Llei 5/2003  

05/07/2012 Empadronament d'una persona 

05/07/2012 Liquidació econòmica certificat compatibilitat urbanística c. Indústria, 30 

10/07/2012 Empadronament d'una persona 

10/07/2012 Empadronament de dues persona 

10/07/2012 Liquidació taxa econòmica mes de JUNY de Miquel Vilamala i 2 més 

10/07/2012 Liquidació taxa econòmica mes de JUNY del Club esportiu Vilatorta 

11/07/2012 Empadronament de dues persones 

11/07/2012 Empadronament de quatre persones 

12/07/2012 concessió llicència d'obres núm. 42/12 

12/07/2012 concessió llicència d'obres núm. 55/12 

16/07/2012 Empadronament de dues persones 

16/07/2012 Empadronament d'una persona 

16/07/2012 Empadronament de quatre persones 

16/07/2012 Empadronament d'una persona 

16/07/2012 Acord incoació 12/12S 12037549 

16/07/2012 Acord incoació 12/13S 12038685 

17/07/2012 Empadronament d'una persona 

17/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 46/12 

17/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 47/12 

17/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 45/12 

17/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 43/12 

17/07/2012 Concessió llicència d'obres núm.41/12 

18/07/2012 Empadronament de dues persona 

18/07/2012 Nomenament Albert Selga com a coordinador pla de nevades 

19/07/2012 Liquidació ocupació via pública Festa Major Teresa Roque 

19/07/2012 Liquidació ocupació via pública Festa Major José Luis  

19/07/2012 Liquidació ocupació via pública Festa Major Rosana 

19/07/2012 Liquidació ocupació via pública Festa Major M Jesús 

19/07/2012 Liquidació ocupació via pública Festa Major Rosa Maria 

19/07/2012 aprovació sol.licitud subvenció projecte de joventut 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 66/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 65/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 64/12 



19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 63/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 62/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 61/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 60/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 59/12 

19/07/2012 concessió llicència d'obres núm. 56/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 54/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 53/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 52/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 51/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 50/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 49/12 

19/07/2012 Concessió llicència d'obres núm. 48/12 

24/07/2012 Aprovació liquidació taxa certificat compatibilitat urbanística c/.Comerç, 19 

24/07/2012 Devolució i anul.lació rebut taxa recollida escombraries comercials  

30/07/2012 Empadronament de tres persones 

30/07/2012 Empadronament de dues persones 

30/07/2012 Empadronament d'una persona 

31/07/2012 Delegació de l'alcaldia en el primer tinent d'alcalde 

31/07/2012 Relació de factures núm. F/2012/7 

07/08/2012 Acord incoació 12/14S 12042213 

09/08/2012 Empadronament d'una persona 

09/08/2012 Empadronament d'una persona 

14/08/2012 Concessió llicència d'obres núm. 72/12 

14/08/2012 
Convocatòria i bases del procés de selecció d'una plaça d'operari brigada. Substitució 
treballador IT 

14/08/2012 Convocatòria i bases del procés de selecció d'una plaça d'operari brigada.  

14/08/2012 Convocatòria i bases del procés de selecció d'una plaça d'operari-conserge centres educactius 

14/08/2012 Empadronament d'una persona 

14/08/2012 Concessió llicència d'obres núm. 68/12 

16/08/2012 Llicència de segregació Joan Riera Bagué 

16/08/2012 Llicència de segregació Joan Riera Bagué 

20/08/2012 Autorització pas al club ACO per la 7a Trobada vehicles clàssics de la localitat de Folgueroles  

20/08/2012 Autorització obertura bar piscines fora horari habitual 

20/08/2012 Liquidació taxa pavelló mes de juliol Club patinatge i dos més 

21/08/2012 Empadronament de dues persones 

27/07/2012 Empadronament d'una persona 

28/08/2012 Empadronament d'una persona 

30/08/2012 Contractació monitors esplai setembre 

31/08/2012 Relació de factures F/2012/8 

04/09/2012 Empadronament d'una persona 

04/09/2012 Empadronament d'una persona 

04/09/2012 Acord incoació 12/15S 12043096 

04/09/2012 Empadronament d'una persona 

04/09/2012 Delegació autorització matrimoni civil a Lluís Vilalta Vivet 

04/09/2012 Autorització de pas pedalada "BTT 11 de Set 2012"-Folgueroles 

05/09/2012 Autorització de pas cursa "Ruta dels Molins"-Calldetenes 



07/09/2012 Empadronament de dues persones 

07/09/2012 Empadronament d'una persona 

13/09/2012 Empadronament de quatre persones 

13/09/2012 concessió drets funeraris nínxol núm. 387 

14/09/2012 aprovació del conveni Desendolla't amb el CCO 

14/09/2012 Empadronament d'una persona 

17/09/2012 Empadronament d'una persona 

18/09/2012 Acord incoació 12/16S 12047386 

18/09/2012 Autorització de pas 1a Trobada de cotxes clàssics Dalt Vila de Manlleu 

18/09/2012 Delegació autorització matrimoni civil a Lluís Vilalta Vivet 
 
 

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

3. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde demana als regidors si volen formular precs i preguntes, i no hi ha cap intervenció.  
 
 
 
Tal i com ha anunciat l’alcalde al començament de la sessió, acabat l’apartat de precs i 
preguntes, es proposa la següent moció: 
 

5. MOCIÓ PER INSTAR LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA A L 
PARLAMENT DE CATALUNYA. 

 
“Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups 
parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i 
a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució 
d’un estat català lliure, independent, democràtic i social. 
En la consulta popular celebrada el dia 13 de desembre de 2012, el poble de Sant Julià de 
Vilatorta va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la 
independència de Catalunya, amb el 98’8% dels vots a favor amb una participació del 54’8% 
dels vilatortins i vilatortines, majors de 16 anys. Aquesta és la força que ens empeny a 
subscriure la present així com a declarar el municipi de Sant Julià de Vilatorta com a territori 
català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, 
la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen 
els veïns i veïnes de Sant Julià de Vilatorta i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com 
a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 
700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats 
econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros 
per Catalunya i, localment, 6.332.000 anuals. És, doncs, davant d’aquest context crític que 
viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un 
clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva 
incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un 
funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de 



España, en primer lloc. És un Estat que es  troba en fallida econòmica i que ens hi pot 
arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions 
econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus 
perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. 
Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit 
fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos 
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A 
més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que 
atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del 
món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania. 
 Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la 
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg. 
 
 És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i 
veïnes de Sant Julià de Vilatorta, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de 
crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats 
empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja 
patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que 
ens està tocant viure. 
 
 En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM: 
 
PRIMER. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de 
sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de DOS MESOS i, si s’escau, convoqui 
un referèndum sobre la independència de Catalunya. 
 
SEGON. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre 
accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres 
civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des 
del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la 
constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències 
estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència 
de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució 
de la fase de transició cap al nou estat català. 
 
TERCER. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que 
cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en 
especial, les següents: 
Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, 
l’estelada. 
Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que 
limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica 
catalana. 
Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a 
realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya. 
Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable. 
Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si 
ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 
 



QUART. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana 
en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Finalment, des de Sant Julià de Vilatorta, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, 
inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i 
s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles 
del món. 
 
SISÈ. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups 
parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern 
Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de 
Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis 
adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.” 
 
Llegida la moció, el regidor del grup municipal Solidaritat per a la Independència, Lluís Vilalta 
i Vivet, demana que a la part expositiva de l’acord s’afegeixi el terme “sobirà” a la declaració 
de territori català i lliure. L’alcalde fa una reflexió en el sentit que segurament tots els 
regidors presents farien aportacions al text, afegint-hi valors que per cadascun són 
importants, tot i això creu que cal mantenir una mateixa línia i per això  el text de la moció 
proposat coincideix amb el que va aprovar l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló com a 
impulsor de la mateixa. Insisteix que la moció, en la seva part dispositiva, demana al 
Parlament de Catalunya que declari la sobirania nacional de Catalunya. Finalment es manté 
la literalitat del text proposat. 
L’alcalde entén que les eleccions anunciades avui mateix per al proper 25 de novembre 
tenen caràcter constituent i creu que s’hi hauria de fer evident l’opinió manifestada el passat 
11 de setembre de Barcelona. 
 
El senyor Feliu Puigbò opina que és necessari deixar de banda els interessos de partit per 
anar tots a una. I en aquest sentit el regidor Santi Garolera coincideix, per evitar el que, diu, 
ha passat moltes vegades a la història de Catalunya. 
 
Sotmesa a votació la moció, s’aprova per unanimitat dels onze regidors dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació. Segueix un llarg i  emotiu aplaudiment de tots 
els presents a la sala de Plens de l’Ajuntament que acaba amb el cant de l’himne de 
Catalunya (Els Segadors). 
 
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 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


