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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 5/2012  
Caràcter: extraordinària 
Data:  30 de maig de 2012 
Horari: de 2/4 de 10 a  les 11 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 
- 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 de la incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau de 
Tavèrnoles a l’agrupació de secretaries de jutjats de pau Agrupació 
secretaries Jutjats de Pau núm. 35 

2. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló de les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

3. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per al servei de 
subministrament aigua. 



4. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació 
del servei de piscina municipal. 

5. Establiment del servei públic municipal: centre de dia per a la gent gran 
i tallers terapèutics. 

6. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la taxa per a la prestació 
del servei de centre de dia. 

7. Moció en defensa dels afectats per a la contractació de participacions 
preferents. 

 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. 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 del dia 25 d’abril de 2012. El senyor Jaume Miravet demana que consti 
a l’acta la resposta que va donar la secretària quan li va demanar què hagués passat 
si no s’hagués pogut utilitzar el romanent de tresoreria generat l’exercici 2011, en el 
sentit que va contestar que s’haguessin produït pèrdues. També demana que consti a 
l’acta que el regidor d’esports, Josep Maria Company, va contestar que efectivament 
tenia confirmada l’assistència del senyor Jordi Moltó a la Fira del Tupí, quan se li va 
demanar. L’acta s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen la Corporació, amb la introducció d’aquestes dues esmenes. 
 

 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
1. APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE LA SECRETARIA DE L 

JUTJAT DE PAU DE TAVÈRNOLES A L’AGRUPACIÓ DE 
SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU AGRUPACIÓ SECRETARIES  
JUTJATS DE PAU NÚM. 35 

 
 
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Tavèrnoles, tramesa pel Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, d’agregació de la secretaria del Jutjat de Pau a 
l’agrupació de secretaries de Jutjats de Pau núm. 35, amb seu a Calldetenes, de la 
qual també en forma part la secretaria del Jutjat de Pau de Sant Julià de Vilatorta. 
 



L’alcalde explica quins són els Ajuntaments que comparteixen el personal del servei 
del Jutjat de Pau i proposa informar favorablement la incorporació de la secretaria del 
Jutjat de Pau de Tavèrnoles. 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’acorda, per unanimitat dels onze regidors presents 
dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Informar favorablement la incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau de 
Tavèrnoles a l’agrupació de secretaries de Jutjats de Pau núm.35. 
 
Segon: Notificar aquest acord a la Direcció General de Modernització de 
l’Administració de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
als efectes de tramitar el procediment corresponent. 
 
 
 

2. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS  DEL 
PAVELLÓ DE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de febrer de 2012 va adjudicar el contracte 
de gestió del servei del gimnàs del pavelló esportiu municipal, mitjançant concessió, al 
senyor Pau Riba Farrés. 
 
Aquest concessionari, vista la situació de la gestió del cobrament de la taxa per part de 
l’anterior concessionari, ha presentat a l’Ajuntament una proposta de tarifes perquè les 
aprovi el Ple. 
 
L’alcalde explica que respecte les tarifes vigents aprovades per l’Ajuntament es 
produeixen les següents modificacions: l’establiment d’una tarifa familiar, d’una tarifa 
per a jubilats i l’aplicació de la quota reduïda al personal de l’Ajuntament. El regidor 
Jaume Miravet no considera correcte incrementar la quota del personal de 
l’Ajuntament que s’hauria d’entendre com un dret adquirit i ser considerat com un 
avantatge social. L’alcalde coincideix que es tracta d’un avantatge social per al 
personal i explica que si bé la quota se’ls incrementa, també es manté una bonificació 
de 10 € respecte la tarifa normal. En Jaume Miravet exposa que la resta de proposta li 
sembla correcta.  
 
La regidora Maria Carme Sala també creu que la situació de l’actual concessionari és 
diferent, el cànon és molt més important; i per tant la quota bonificada del personal de 
l’Ajuntament, que ella va promoure, tenia una justificació amb el cànon de l’anterior 
concessionari, però que ara pot entendre difícil de suportar a l’actual gestor del servei.  
 
Sotmesa a votació la proposta, s’acorda, per majoria absoluta dels onze regidors 
presents, dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a 
favor de: Joan Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Jaume Vilella 
Ramoneda, Adelaida Costa Canadell, Trini Subirana Arumí, Josep Maria Company 



Sala, Lluís Vilalta Vivet, Marc Vilarrasa Codinach i Maria Carme Sala Vila, i amb les 
abstencions de Feliu Puigbò Coll i Jaume Miravet Peris: 
 
Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 60 
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural , esportiu i lúdic, 
en el sentit següent: 
 
 Article 4. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
c) Gimnàs        
     Tarifa normal  37 €/mes 
     Tarifa infantil  (fins a 15 anys)  27 €/mes 
     Tarifa reduïda 1 sessió setmanal  27 €/mes 
     Tarifa jubilats ( a partir de 65 anys)  27 €/mes 
     Tarifa personal Ajuntament  27 €/mes 
     Tarifa familiar. Pares/fills  Titular: 37 € 

Resta: 27 € 
     Matrícula      56 € 
     Matrícula provisional, màxim 3 mesos      15’50 € 
     Quota de manteniment 50% quota 

usuari 
 
Segon: sotmetre a informació pública per un termini de 15 dies a comptar des de la 
publicació de l’anunci en el BOP.  
 
Tercer: Durant el període d’exposició pública de l’ordenança fiscal modificada  
provisionalment, els qui tinguin 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. 
 
Quart: notificar el present acord al concessionari del servei del gimnàs del pavelló. 
 
 
 

3. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER AL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT AIGUA. 

 
 
Vist l’estudi presentat per SOREA, empresa arrendatària del servei de 
subministrament d’aigua, sobre la repercussió a la taxa per al subministrament d’aigua, 



de l’aplicació de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, que modifica el cànon de l’aigua. 
 
L’alcalde explica que hi hagut una modificació important en la legislació sobre el cànon 
de l’aigua, generada per la situació econòmica per l’Agència Catalana de l’Aigua. Al 
servei de subministrament d’aigua li provocarà unes despeses addicionals en la 
compra de l’aigua i en el cànon a satisfer pel servei de subministrament. La 
quantificació d’aquests conceptes la considera correcta, l’altre qüestió que discuteix 
respecte la proposta és la relativa a les despeses operatives per a la gestió del cànon, 
creu que l’import no s’ha d’imputar, i proposa deduir-lo del total de les despeses 
addicionals d’explotació. Per tant la repercussió per m3 seria del 0’0132 € i no de 
0’0213 € com SOREA demana. El regidor Jaume Miravet demana si SOREA hi està 
d’acord i l’alcalde diu que se’ls hi ha comunicat.  
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents 
dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer: aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm.30 reguladora 
de la taxa per al subministrament d’aigua: 
 
Article 6. Quota tributària 
Tarifa primera. Subministrament aigua 
c) Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març:       0’0132 €/m3 
 
Segon: sotmetre a informació pública per un termini de 15 dies a comptar des de la 
publicació de l’anunci en el BOP.  
 
Tercer: Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança fiscal modificada 
provisionalment, els qui tinguin 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. 
 
 
 

4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA 
MUNICIPAL. 

 
 
L’alcalde explica que la proposta no preveu canvis significatius respecte la temporada 
passada. Es modifica el preu de l’entrada/dia amb l’objectiu d’incentivar els 
abonaments i també d’arrodonir el canvi. L’altre canvi que s’introdueix és l’establiment 
d’una bonificació per les persones de més de 65 anys amb habitatge a Sant Julià de 
Vilatorta. Avança que s’ha demanat a la Diputació de Barcelona l’assessorament en la 



gestió d’aquesta instal·lació esportiva que pot derivar en una modificació important de 
la taxa per a la temporada vinent. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm.26 reguladora 
de la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal: 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
A les quotes tributàries establertes en l’article següent per als abonaments, s’aplicaran 
les següents bonificacions:                   (import final) 

- A les persones empadronades     60%      (30€) 
- Als membres de les famílies nombroses empadronades  76%      (18€) 
- Als membres de les famílies nombroses no empadronades 40%      (45€) 
- Als membres de les famílies nombroses no empadronades amb habitatge en el 

municipi        56%    (33€) 
- A les persones no empadronades amb habitatge en el municipi 30%    (52.5€) 
- Infants fins a 3 anys       GRATUIT 
- Persones de 65 anys i més empadronades o amb habitatge en el municipi  

         GRATUIT 
- Persones amb disminució      GRATUIT 

 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

A.- Per entrada personal:       - Dia laborable    5 euros 
                                              - Dia festiu      6 euros 
 
B.- Per abonament/temporada:       75 euros 
          
C.- Per grups:  - De colònies, per cada persona al dia    2,10 euros 
    - De col·legis, per cada persona al dia                    2,10 euros 
 
D.- Curset de natació                                                                                 55,00 euros 

 
 
 
Segon: sotmetre a informació pública per un termini de 15 dies a comptar des de la 
publicació de l’anunci en el BOP.  
 
Tercer: Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança fiscal modificada 
provisionalment, els qui tinguin 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. 
 
 

5. ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL: CENTRE DE DIA 
PER A LA GENT GRAN I TALLERS TERAPÈUTICS. 

 
Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del 
servei relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal de Centre de 
Dia per a la Gent Gran. incoat per la Resolució d'Alcaldia de data 26 de setembre de 
2011;  
 
Atès que el servei públic esmentat figura a la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials com a servei social especialitzat, d'acord amb el que disposen l'article 25.2.k) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i l'article 66.3.k) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; 
 
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei 
públic i acordar la seva gestió en una primera etapa mitjançant un contracte de serveis 
a través d’una contractació menor, atès que la previsió a curt termini, és procedir a una 
encomana de gestió a favor del Consell Comarcal d’Osona qui a través d’un 
procediment obert contractarà el servei per a gestionar-lo indirectament; 
 
Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala 
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals;  
 
Vist l'informe emès per la secretària-interventora;  
 
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal –per allò previst a l’article 63 del 
Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de 
juny) en haver-se d’aprovar un reglament- prengui en consideració la iniciativa 
esmentada i  sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies, prèviament a 
l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del Reglament esmentat;  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Prendre en consideració l'establiment del servei públic municipal de Centre 
de Dia per a Gent Gran, sobre la base de la memòria justificativa, el projecte 
d'establiment i el projecte de reglament del servei adjunts.  
 



Segon.- Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de trenta dies, a 
comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes 
de presentació d'al·legacions i suggeriments.  
 
Tercer.-  Publicar l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya,  al Butlletí Oficial de la Província i disposar-ne l'exposició al 
tauler d'edictes de l’Ajuntament, que inclou el de la seva pàgina web. 
 
Quart.-  Donar audiència durant el mateix termini d'informació pública -i als mateixos 
efectes- als que es considerin  interessats en el procediment. 
 

Feta la proposta, l’alcalde explica que en aquests moments es fa difícil tirar endavant 
aquest servei, però atenent les dades estadístiques, el servei serà molt útil per als 
habitants de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. El cost del servei és molt important, 
sobretot en recursos humans i no es disposa de cap tipus de finançament per part de 
la Generalitat. Exposa que s’està treballant en la línia d’un projecte mancomunat amb 
Gurb, Santa Eugènia i Olost perquè el Consell Comarcal d’Osona gestioni aquest 
servei, creu que l’Ajuntament de Sant Julià ha impulsat aquest projecte conjunt, i la 
Generalitat ha mostrat una bona predisposició envers el projecte, també la Diputació 
de Barcelona. No obstant diu que es tracta d’un procés lent, i per tant, cal no demorar 
el servei i a través d’un contracte menor s’encarregarà a la Fundació Assistencial 
d’Osona la prestació d’aquest servei, es tracta d’una Fundació d’aquest sector 
vinculada territorialment a la comarca que ja dona el servei a altres municipis, com per 
exemple Folgueroles. L’Ajuntament fa un esforç important, i es necessita un número 
concret d’usuaris perquè pugui ser viable, entre 12 i 14 places, cal una campanya de 
divulgació, i explicar-los l’aportació que cada usuari haurà de fer.  Si se supera el límit, 
tant per excés com per defecte, s’haurà de replantejar la viabilitat del servei.   
 
El regidor Jaume Miravet exposa els següents dubtes: segons el projecte d’establiment 
del servei presentat,  les hores de dedicació de tot el personal no dona les seixanta 
hores que s’han de donar a la setmana, en falta una. L’alcalde contesta que es 
compliran les ràtios de personal que assenyala la normativa. Per altra banda també 
planteja la possibilitat que una vegada ho assumeixi el Consell Comarcal d’Osona pot 
canviar l’empresa. L’alcalde explica que el Consell haurà de fer un concurs obert. El 
regidor Santi Garolera creu que no canviarà. 
 
La regidora de benestar social, Trini Subirana, explica el reglament de règim intern que 
és la normativa d’aplicació tant pels usuaris com per l’Ajuntament. Referent a l’horari 
assenyala que en principi és de 9 del matí a 3 de la tarda, però amb l’objectiu d’ampliar 
el servei per adaptar-lo a  les necessitats de la gent gran. 
 
Sotmesa a votació de la proposta s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents 
dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
La regidora Adelaida Costa abandona la sala de Plens, s’excusa per motius laborals, a 
¼ d’11. 



6. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L A 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA . 

 
L’alcalde explica que l’estudi econòmic per a l’aprovació de la taxa fa referència a una 
sèrie de despeses que ja estan imputades en l’actual pressupost, i que assumiria 
l’Ajuntament i el cost referent a la contractació de l’empresa és la que es repercutiria a 
l’usuari a través de la taxa que es proposa. 
 
La regidora Trini Subirana explica que és molt important per a l’usuari disposar del 
reconeixement d’un grau de dependència per així obtenir un finançament. 
  
El regidor Feliu Puigbò demana si l’interès que han mostrat els potencials usuaris 
estan d’acord amb el sistema exposat. L’alcalde exposa la dificultat de crear un servei 
a partir d’un treball de camp, com s’ha fet, perquè fins que no es formalitzin els 
contractes amb els usuaris no hi ha res segur. 
 
Vist el contingut de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei 
de centre de dia. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per a la prestació del servei de centre de dia. 
 
Segon: sotmetre a informació pública per un termini de 15 dies a comptar des de la 
publicació de l’anunci en el BOP.  
 
Tercer: Durant el període d’exposició pública de l’establiment de l’Ordenança fiscal  
aprovada provisionalment, els qui tinguin 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. 
 
 
 

7. MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER A LA CONTRACT ACIÓ 
DE PARTICIPACIONS PREFERENTS. 

 
 

L’alcalde explica que aquesta moció que es presenta al Ple per part de l’equip de 
govern, obeeix al fet que a Sant Julià de Vilatorta hi ha molts afectats, sobretot gent 
gran, que ha dipositat la confiança en la persona que l’atenia en el banc, lamenta el 
poc debat que el tema ha provocat, les poques iniciatives públiques... tot i que coneix 



que la Diputació vol endegar una campanya d’informació als possibles afectats, 
campanya a la qual ja s’hi ha mostrat d’acord l’Ajuntament. 
 
“A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes – 700.000 al 
conjunt de l’Estat - afectades per la compra de participacions preferents en condicions 
irregulars, la insuficient acció supervisora i reguladora dels organismes competents per 
tal d’evitar o corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius 
d’usuaris d’entitats financeres, es fan necessàries totes les mesures de recolzament 
possibles per reclamar una acció correctora molt més decidida per part dels poders 
públics. 

Des del 1999, s’han col·locat més prop de 26.000 milions d’euros en participacions 
preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts 
dels contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb 
menor informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les 
obligacions d’informació i protecció del consumidor previstos a la Directiva MiFID. En 
molts casos, es van convertir contractes de dipòsits a termini a participacions 
preferents. 

Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten 
participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de 
caràcter variable i no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una 
liquiditat difícil. Tenen un alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un 
primer període i variable posteriorment, vinculada a beneficis distribuïbles.  

Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a: 

I. La seva contractació i comercialització 

S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del 
producte, ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del 
producte. Es van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, 
però amb una rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa 
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al 
mercat minorista. 

II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió 

Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que 
el caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del 
mateix, a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i 
pràcticament l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el 
preu de venda, molt per sota de l’inicial. 

Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres 
als afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions d’usuaris als 
organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya 
reconegui l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions 



correctores suficientment contundents, evidenciant la indefensió i i desinformació de 
bona part dels afectats, 

Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
proposa al ple de l’ajuntament que prengui els següents acords: 

Primer. Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres 
en la comercialització d’aquests productes. 

Segon. Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional 
del Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part 
de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt 
dels afectats, dels seus drets i dels seus deures. 

Tercer. Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir 
la restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a 
través de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que 
hagin estat invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada 
sobre les seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització. 

Quart. Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats 
financeres en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats 
comeses en la fase de contractació i comercialització d’aquests productes. 

Cinquè. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a 
la denúncia i divulgació  d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com 
a la defensa i demanda de restitució dels drets dels seus afectats. 

Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la moció. 

 
C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
1. PRECS I PREGUNTES 

 
Comença el torn de precs i preguntes el regidor Feliu Puigbò que s’interessa per l’estat 
en que es troba l’accés a la zona industrial des de l’Eix Transversal. L’alcalde respon 
que està parat perquè a banda del problema del finançament per part de la 
Generalitat, els grups municipals de l’Ajuntament de Calldetenes tenen opinions 
discordants en quant a donar la seva conformitat al projecte, perquè diuen que afecta 
la ruta dels molins. El regidor d’Urbanisme, Santi Garolera explica que sense l’acord 
dels dos municipis afectats, la Direcció General de Carreteres no hi donarà el vist-i-
plau, és una condició. L’alcalde lamenta que aquest tema avança a passos molt petits: 
avantprojecte, compromís del Conseller, resolució del Parlament de Catalunya.... 

 



El regidor Jaume Miravet planteja les següents qüestions: 
- Resolució contracte conserge escola Bellpuig: l’alcalde fa una consideració 

genèrica perquè no vol entrar en el detall de les causes. Diu que cal que els 
treballadors de l’Ajuntament desenvolupin les feines que tenen encomanades i 
que ell com a alcalde ho exigirà prenent les decisions que corresponguin quan 
faci falta. El regidor d’Educació, Jaume Vilella aclareix que el servei continuarà 
perquè hi ha feina a fer, la regidora Maria Carme Sala demana a l’equip de 
govern que es replantegi si convé un contracte a jornada completa. 

- Paralització de les obres de construcció de l’Institut de Calldetenes: El regidor 
Jaume Vilella explica que la Generalitat no paga i el contractista ha parat l’obra, 
comenta que hi ha hagut contactes amb l’AMPA i que es farà una demanda a 
nivell de tots els municipis afectats al departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. La regidora Maria Carme Sala creu que es tracta d’una molt mala 
notícia per la nostra escola perquè està directament vinculada amb la 
continuació dels estudis. El regidor Jaume Vilella també exposa que la 
problemàtica de la construcció no només ve donada per la paralització de 
l’edifici, sinó també per la urbanització dels carrers del voltant. 

- Lliure accés al  Mas El Solà, perill que pot representar. L’alcalde explica que 
s’han fet gestions, és un tema sobre el qual s’haurà de prendre alguna 
determinació, i que en aquest sentit s’hi està treballant. 

Finalment, l’alcalde anuncia que el proper 9 de juny es farà la inauguració del camp 
d’aviació de Vilatorta. 

 

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 
 

 

 

 



 

 


