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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 6/2012  
Caràcter: ordinària 
Data:  27 de juny de 2012 
Horari: de 2/4 de 10 a 1/4 d’11 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 
 

ASSISTENTS 
 

- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde  
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde  
- Trini Subirana i Arumí, regidora, s’incorpora en el segon punt de l’ordre del dia 
- 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 

 
 

- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’ha excusat 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor, s’ha excusat 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde, s’ha excusat 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Acceptació subvenció PUOSC 2012 per l’actuació de “Arrenjament 
plaça Montseny i altres vials”. 

2. Conveni de cooperació per a la implantació i execució de Pla 
d’Assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca 
d’Osona. 



3. Modificació plantilla personal de l’Ajuntament. 
4. Atorgament subvencions a entitats esportives i culturals sense ànim de 

lucre. 
5. Moció per a la integració laboral de persones amb discapacitat, enfront 

la reducció de recursos a les polítiques d’ocupació prevista en el 
projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures del 4rt 
trimestre 2011 i 1er 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 declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió 
extraordinària del Ple de data 30 de maig de 2012, que per unanimitat dels set regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació s’aprova sense 
cap esmena.  

 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC 2012 PER L’ACTUACIÓ D E 
“ARRANJAMENT PLAÇA MONTSENY I ALTRES VIALS”. 

 
Vista l’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012, en el 
qual hi està inclosa l’actuació “Arranjament plaça Montseny i altres vials”, amb una 
subvenció final de 62.350’98 €, import superior als 42.000 € atorgats inicialment a 
l’haver-se estimat l’al·legació presentada per l’Ajuntament. 
 
Per unanimitat dels set regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 



Primer: Acceptar les ajudes incloses en el programa general per finançar l’obra 
“Arranjament plaça Montseny i altres vials”, i la normativa aprovada per desenvolupar 
el Pla. 
 
Segon: Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les 
obres s’executin amb normalitat i designar l’arquitecte tècnic municipal, Jordi Torrents, 
com a director de l’obra. 
 
Tercer: Prendre el compromís de solucionar a càrrec de l’Ajuntament, qualsevol 
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart: Fer constar que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès 
a la tramitació reglamentària, i està aprovat amb caràcter definitiu. 
 
Cinquè: Fer constar que l’Ajuntament disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així 
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici 
i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè: Fer constar, que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida 
02.1.610.00 de l’estat de despeses de l’exercici 2012, hi ha suficient consignació per 
atendre el finançament d’aquesta actuació. 
 
 
 

2. CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I EXE CUCIÓ 
DE PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECC IÓ 
CIVIL DE LA COMARCA D’OSONA. 

 
Vista la proposta de conveni de cooperació amb el Consell Comarcal d’Osona per a la 
implantació i execució del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la 
comarca d’Osona, que es concreta en l’establiment d’una organització logística de 
suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipals de protecció civil, 
tant en la planificació i prevenció, com en l’emergència i en la rehabilitació, per a la 
consecució de les finalitats bàsiques que estableix l’article 3 de la Llei de Protecció 
Civil de Catalunya. 
 
El regidor Jaume Vilella explica que aquest Ajuntament està obligat a disposar d’un Pla 
d’Actuació municipal per a incendis forestals, un altre per a nevades i un altre per a 
sismes, també té recomanat disposar d’un Pla d’actuació municipal per a inundacions. 
D’aquests només tenim homologat el primer. Exposa que l’Ajuntament en el Ple de 
data 30 de setembre de 2010 va  aprovar el protocol i el conveni de cooperació entre 
el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de la comarca per a la redacció del Pla 
d’Assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona, i que ara el 
que es proposa és signar un conveni per a la redacció d’aquests plans, que suposa un 
cost de 865 € per a l’adhesió i l’import de la redacció de cadascun dels plans. Afegeix 
que el primer Pla que es redactarà és el de nevades i no tindrà cap cost, i que més 



endavant es farà el de sismes, i també els dels diferents equipaments municipals que 
són preceptius.  
 
En aquest moment, a ¾ de 10 del vespre, s’incorpora la regidora Trini Subirana i 
Arumí. 
 
Per unanimitat dels vuit regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar el conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla 
d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona.  
 
Segon: reconèixer l’obligació a favor del Consell Comarcal d’Osona de l’import 
corresponent a la quota del municipi en l’aplicació pressupostària 15.1.461.00 de 
l’estat de despeses del pressupost vigent.  
 
Tercer: facultar l’alcalde perquè signi la documentació necessària per a formalitzar el 
present acord. 
 
 

3. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL DE L’AJUNTAMENT. 
 
Vista la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovada inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament en data  16 de febrer de 2012, esdevenint definitiva per no 
haver-se presentat cap reclamació durant el termini d’informació pública que es va 
realitzar mitjançant anuncis al BOP de data 5/03/2012 i al tauler d’anuncis municipal, 
publicant-se íntegrament en el BOP de data  4/04/2012. 
 
En la plantilla de personal que inclou totes les places, siguin de funcionaris, de laborals 
o d’eventuals, de l’Ajuntament, estan previstes les places de la llar d’infants següents: 
 
-personal laboral  
 
III Servei Llar d’infants    grup    núm.places            vacants 
-Mestra especialista en educació infantil   A2   4                      4                           
-Ajudant. Tècnic esp. en jardí d’infància     C1                  3        3   
-Assistent infantil (jornada parcial)  E                     1        1      
-Cuinera                                                     E                  1           -                          
 
Vistes les resolucions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de 
dates 9 de gener de 2002 i de 10 d’abril de 2006, inicial i d’ampliació respectivament, 
per les quals s’autoritzen un total de 74 places, a raó de: 
 
1 grup de 0-1 any: 8 
2 grups de 1-2 anys: 13 + 13 
2 grups de 2-3 anys: 20 + 20 



Atès que està prevista la publicació d’una instrucció del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, que ha de flexibilitzar tant el nombre d’infants per grup, 
fins a un 20% més, i també les ràtios dels professionals/infants. 
 
Vista la matrícula per aquest proper curs 2012/2013 que és d’un total de 41 
nens/nenes, dels quals  29 són amb dinar, amb la següent distribució: 
 
grup de 0-1 anys: 5 
grup de 1-2 anys: 15 
grup de 2-3 anys: 21 
 
Vist el decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centre, i determina el nombre i qualificació dels professionals 
que s’han de fer càrrec, en tot moment, de l’atenció educativa dels infants:  
Els professionals que imparteixen el primer cicle d’educació infantil han d’estar en 
possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau 
equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol, 
acadèmicament i professional, a algun dels anteriors. 
El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre 
de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 
grups. 
Per cada tres grups o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de 
mestre amb l’especialitat d’educació infantil o el de grau equivalent. 
L’atenció educativa als infants ha d’anar a càrrec, en tot moment, del personal 
qualificat al qual s’ha fet esment. 
 
Amb l’objectiu d’equilibrar al màxim els ingressos i les despeses d’aquest servei i de 
no augmentar el dèficit que genera, mantenint la qualitat de la prestació i complint la 
normativa vigent en relació a la ràtio professionals/infants. 
 
Atès que referent a les ràtios de professionals per infant que estableix el Decret, en 
l’actual plantilla hi ha excedent de mestres amb l’especialitat d’educació infantil, i 
considerant que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
publicarà una instrucció flexibilitzant les exigències del Decret a conseqüència del 
context de crisi econòmica actual. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
Primer: aprovar la modificació de la plantilla de personal laboral de la llar d’infants 
municipal en sentit de suprimir una plaça de mestra i la plaça amb dedicació parcial 
d’assistent infantil: 
 
-personal laboral 
  
III Servei Llar d’infants    grup    núm.places            vacants 
-Mestra especialista en educació infantil    A2   3                    3                          
-Ajudant. Tècnic esp. en jardí d’infància      C1                  3        3   
-Cuinera                                                      E                  1          0                           



 
 
Segon: sotmetre a informació pública la modificació de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2012, mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis. En el 
supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord esdevindrà definitiu sense 
necessitat de prendre’n cap altre. 
 
L’alcalde explica la previsió de l’import de la subvenció de la Generalitat per alumne 
per al curs 2012-2013, que només serà de 875 €, i l’esforç de l’Ajuntament per 
mantenir les quotes. Lamenta haver d’amortitzar places, sobretot perquè es tracta d’un 
equip que funciona. Diu que és un pas complicat que s’ha de donar forçat per les 
circumstàncies exposades i que els ha obligat a prendre una determinació en aquest 
sentit. 
El regidor Jaume Miravet entén que és una causa de força major, i demana si hi ha 
una previsió per a propers cursos donat que els grups de més edat és on hi ha més 
matrícules i per tant la tendència serà a pitjor. El regidor d’educació, Jaume Vilella 
respon que s’ha fet una estadística de la població en la franja d’edat que podrien ser 
potencials usuaris i que difícilment hi ha prou demanda per als dos centres de primer 
cicle d’educació infantil que hi ha al poble. El regidor  Jaume Miravet entén que 
s’hauria de demanar el mateix nivell de compliment de la normativa a les dues llars 
d’infants del poble per tal que l’oferta educativa dels centres estigués en igualtat de 
condicions.  
 
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per unanimitat dels vuit regidors presents dels 
onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 
 

4. ATORGAMENT SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES I 
CULTURALS SENSE ÀNIM DE LUCRE. 

 
 
Vistes les sol·licituds presentades dins el termini obert de convocatòria per les entitats i 
associacions sense finalitat de lucre inscrites en el Registre d’entitats del municipi que 
realitzin en el transcurs de l’any en l’àmbit territorial del municipi i referides a les àrees 
de cultura, ensenyament, esports, joventut, serveis socials, ja siguin lúdiques, cíviques, 
espectacles, jornades, cursos o activitats habituals i regulars. 

Ateses les bases que regulen la concessió de les subvencions per a activitats d'interès 
municipal, aprovades pel ple de l'Ajuntament en data 16 de desembre de 2003. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord.  

Primer.- Atorgar subvenció a les següents entitats pels imports que s'hi assenyalen, 
amb càrrec a les partides pressupostàries 04.3.48001, 13.03.48901 del pressupost de 
despeses d’aquest exercici:  



Entitat  Import sol·licitat  Import Concedit  

Casal d’Avis 1.000,00 € 0 € 

Club Ciclista Calma 1.500,00 € 1.000,00 € 

APA Col·legi del Roser 500 € 400,00 € 

Coral Cants i Rialles 1.000,00 € 700,00 € 

Caramelles del Roser 1.436’87 €                             500,00 € 

Amics Motos Antics 500,00 €  300,00 € 

Consell Joventut- Tupinots 2.300,00 € 0 € 

Societat Ocellaire 500,00 € 400,00 € 

Agrupació Sardanista 1.800,00 € 1.400,00 € 

Club Tennis Sant Julià 1720,00 € 300,00 € 

Club Esportiu Vilatorta 4000,00 € 1.600,00 € 

Associació Abaraka Bake 800,00 € 800,00 € 

AMPA Llar d’infants 500,00 € 500,00 € 

As. Veïns Vilalleons 1.800,00€ 500,00 € 

As. Veïns El Perer 200,00 € 200,00 € 

Grup de Puntaires 600,00 € 400,00 € 

Vilatorta Teatre 500,00 € 0 € 

Geganters 1.500 € 1.500,00 € 

Terra de Tupinots 700,00 € 400,00 € 

 Club de patinatge 800,00 € 500,00 € 

Agrupació familiar 300,00 € 300,00 € 

 

Segon.- Reconèixer l'obligació a favor de cada entitat beneficiària per l'import 
corresponent i fer-ne l'anotació comptable. 



Tercer.- Notificar a cada entitat beneficiària de la subvenció, l'import atorgat, requerint-
los perquè abans d'acabar l'exercici justifiquin la subvenció concedida en la forma 
prevista en les bases aprovades. 

 
L’alcalde explica que s’ha intentat que l’import de les subvencions no afectin el 
funcionament de les entitats. Fa referència a noves entitats que s’han constituït com 
ara: Terra de Tupinots, Geganters...als quals entén que s’ha de fer una col·laboració 
substancial. Afegeix que a alguna entitat com Vilatorta Teatre no se’ls dona subvenció 
perquè s’intentarà trobar per a elles altres línies de finançament. 
El regidor Jaume Miravet demana si s’ajudarà d’alguna altra manera a les entitats que 
no se’ls dona subvenció, a pesar d’haver-la demanada, com ara el Casal d’avis i el 
Consell de Joventut-Tupinots, l’alcalde respon que a aquest últim, se l’ajuda amb la 
contractació de l’actuació de Miquel del Roig. Referent al Casal d’avis creu que 
l’Ajuntament fa un esforç molt important amb el manteniment de l’edifici i d’altres 
serves com el bar restaurant, la regidora de Benestar Social, Trini Subirana també 
explica que se’ls fa petites inversions, com la compra taules, prestatges....l’alcalde 
creu que s’ha d’incidir en les despeses de l’edifici que assumeix l’ajuntament, i que els 
avis ho valoren. 
 
Acabat el debat, es sotmet a votació la proposta que s’aprova per unanimitat dels vuit 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 

5. MOCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AM B 
DISCAPACITAT, ENFRONT LA REDUCCIÓ DE RECURSOS A LES  
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ PREVISTA EN EL PROJECTE DE LL EI 
DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT. 

 
L’alcalde explica la proposta a iniciativa de la Fundació Sant Tomàs, relativa a  
preocupació per la reducció de la partida destinada a polítiques actives d’ocupació que 
proposa, per aquest 2012, el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i les 
conseqüències que se’n deriven al conjunt de programes d’inserció laboral, per a 
col·lectius amb risc d’exclusió, en particular, per a les persones amb discapacitat i, 
entre aquestes, les que tenen una discapacitat intel·lectual, trastorn mental o una 
disminució superior al 65%. Explica que la moció ha estat objecte de flexibilització per 
part de l’Ajuntament amb l’objecte de poder estudiar els compromisos que se’ns 
demanen, tot i que hi ha un acord total en l’esperit de la moció en el sentit següent: 

“El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució 
de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en 
un import del 56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions d’€. En una situació 
de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció 
per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb 
discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball. 



Per aquesta raó, aquest Ajuntament insta al Govern de la Generalitat a: 

Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb discapacitat, 
que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels serveis d’inserció 
laboral a la empresa ordinària, amb eines com el  treball amb suport, i dels Centres 
especials de Treball. 

Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del  sector, un Pla 
estratègic per els CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests centres a 
Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat, reestructuració i  
revitalització amb l’objectiu  de garantir la seva viabilitat financera i la seva 
competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació i 
inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model integral que inclogui  
les quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques 
empresarials del centres i localització territorial d’aquests. 

Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la 
subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75 % del salari 
mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb especials dificultats. 

Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 
75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir els centres especials de treball 
que creïn nous llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb especials 
dificultats. 

Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb discapacitat 
amb especials dificultats. 

Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions d’ambdós 
governs per assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas siguin inferiors a les de 
l’any 2011.  

Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a: 

Requerir per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, 
Fátima Báñez, que el Govern Estatal aporti els recursos econòmics suficients per a 
donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions.  

Estudiar la possibilitat de potenciar clàusules socials en la contractació pública 
d’aquest mateix Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de 
serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres 
Especials de Treball d’iniciativa social, establint un sistema de seguiment que permeti 
conèixer els contractes realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especials 
els contractes reservats als Centres Especials de Treball. “ 



La proposta s’aprova per unanimitat dels vuit regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació. 

 

B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ  DE 
FACTURES DEL 4RT TRIMESTRE 2011 I 1ER 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 
31.12.2011 referent al darrer trimestre de 2011 i a 31.03.2012 referent al primer 
trimestre de 2012,  l’Ajuntament no ha pogut abonar totes les obligacions reconegudes 
en el termini establert a l’esmentada Llei, adjuntant els llistats corresponents. 
  
Així mateix s’informa que a data 31.12.2011, referent al 4rt trimestre de 2011 i a 
31.03.2012 referent al període del primer trimestre de 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 explica que el que ha permès aquest segon trimestre posar-se el dia en el 
termini de pagament de les obligacions reconegudes, ha estat la concertació de la 
pòlissa de tresoreria i posterior avançament del deute de la Generalitat per part de la 
Diputació. 
 
 
 

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:  

09/08/2011 Cessió de crèdit a favor societat Excosa, SA 
23/03/2012 Concessió llicència 1a. Ocupació  carrer del Puig, 23 
26/03/2012 Empadronament d'una persona 
26/03/2012 Empadronament de quatre persones 
26/03/2012 Contractació de l'estudi sobre el potencial comercial i turístic del municipi  

27/03/2012 
Concessió bonificació taxa recollida escombraries 2010-2012, carrer Núria, 27, 
bxos. 



28/03/2012 Concessió llicència d'obres núm. 22/12 
28/03/2012 Empadronament d'una persona 
29/03/2012 Adjudicació contracte de gestió del bar restaurant del casal d'avis 
29/03/2012 Concessió llicència d'obres núm. 11/12 
29/03/2012 Concessió llicència d'obres núm. 12/12 
29/03/2012 concessió llicència d'obres núm. 15/12 
29/03/2012 Concessió llicència d'obres núm. 16/12 
29/03/2012 concessió llicència d'obres núm. 17/12 
29/03/2012 Concessió llicència d'obres núm. 19/12 

29/03/2012 
concessió llic. Urbanística constitució règim propietat horitzontal c/.Indústria, c/. 
Tècnica, c/. Treball 

29/03/2012 Autorització de pas per sortides 4x4 a l'entitat Kokopeli Netivim in Spain, SL 
29/03/2012 Autorització de pas pel municipi 8e BTT Guilleries 
30/03/2012 Concessió llicència d'obres núm. 20/12 
30/03/2012 Concessió llicència d'obres núm. 21/12 
30/03/2012 concessió llicència d'obres núm. 24/12 
30/03/2012 Concessió llicència d'obres núm. 25/12 
30/03/2012 Convocatòria subvencions entitats municipals any 2012 
30/03/2012 Acord incoació 12/5S 12017773 
30/03/2012 Aprovació liquidació pressupostària exercici 2011 
31/03/2012 Relació de Factures F/2012/3 
03/04/2012 Empadronament d'una persona 
03/04/2012 Empadronament d'una persona 
05/04/2012 Autorització de pas per la Marxa Cicloturista Vic-Platja d'Aro 
10/04/2012 Concessió llicència d'obres 26/12 
10/04/2012 Concessió llicència d'obres 27/12 
10/04/2012 Concessió llicència d'obres 28/12 
10/04/2012 Modificació pressupostària 1/2012 incorporació romanents de crèdit 
16/04/2012 Autorització parada de roses diada St. Jordi c. Núria 
16/04/2012 Autorització parada de roses diada St. Jordi Av. Nostra Sra. De Montserrat, 21-23 
17/04/2012 Empadronament d'una persona 
18/04/2012 Aprovació bases i convocatòria procès selecció substitució Èrica 
19/04/2012 Empadronament de quatre persones 
19/04/2012 Empadronament de una persona 
19/04/2012 Modificació pressupostària 2/2012 majors ingressos 
20/04/2012 Delegació de competències a diversos regidors 
23/04/2012 Acord incoació 12/6S 12021310 
23/04/2012 Concessió llicència d'obres núm. 30/12 
24/04/2012 concessió llicència d'obres núm. 31/12 
24/04/2012 concessió llicència d'obres núm. 32/12 
24/04/2012 concessió llicència d'obres núm. 33/12 
24/04/2012 concessió llicència d'obres núm. 34/12 
24/04/2012 concessió llicència d'obres núm. 35/12 
24/04/2012 concessió llicènica d'obres núm. 36/12 
24/04/2012 Aprovació comptes Sorea 1er. Trimestre 2012 



25/04/2012 Resolució contracte laboral conserge escola pública 
25/04/2012 Autorització prova de la Copa Osona de Trial 2012 
30/04/2012 Empadronament d'una persona 
30/04/2012 Relació de Factures F/2012/4 
02/05/2012 Empadronametn d'una persona 
03/05/2012 Empadronament d'una persona 
03/05/2012 Empadronametn d'una persona 
04/05/2012 contractació laboral amb contracte d'interinitat de substitució d'Èrica Gilabert 
07/05/2012 Empadronament d'una persona 
09/05/2012 Autorització llicència d'ús privatiu utilització saló catalunya 
09/05/2012 Liquidació taxa económica mes MARÇ de Marc Jutglar i 6 més 
09/05/2012 Liquidació taxa económica mes d'ABRIL de Miquel Vilamala i 4 més 
09/05/2012 Liquidació taxa económica mes de MARÇ i d'ABRIL del Club esportiu Vilatorta 
10/05/2012 Empdronament de dues persones 
10/05/2012 concessió llicència de 1a. Ocupació exp. Núm.5/12 
14/05/2012 Empadronament d'una persona 
14/05/2012 Acord incoació 12/7S 12025041 
14/05/2012 Desestimació al.legacions i ordre d'enderroc mur Avinguda de Montserrat, 31 
14/05/2012 concessió fraccionament rebuts ORGT 
15/05/2012 Empadronametn d'una persona 
15/05/2012 Empadronament d'una persona 
17/05/2012 Aprovar la proposta resolució beca "Recerca Vilatorta-Vilalleons" 
21/05/2012 Empadronament de tres persones 
22/05/2012 Delegació a Lluís Vilalta l'autorització d'un matrimoni civil 
23/05/2012 Liquidació econòmica ocupació de via pública c. Puig-l'agulla, 12 
23/05/2012 Concessió llicència d'obres 40/12 
23/05/2012 Concessió llicència d'obres 39/12 
23/05/2012 Concessió llicència d'obres 38/12 
23/05/2012 concessió llicència d'obres 37/12 
23/05/2012 concessió llicència d'obres 29/12 
25/05/2012 Acord incoació 12/8S 12027852 
30/05/2012 Donar de baixa rebuts IBI rústica 2008-2011 
31/05/2012 Autorització de pas 13a. Caminada "Caminem per esbargir-nos" 

31/05/2012 
Acceptació subvenció 2387,20€ per desenvol. polítiques educatives municipis de 
menys de 5000 hab. 

31/05/2012 Relació de Factures F/2012/5 
01/06/2012 Empadronament d'una persona 

01/06/2012 
Informe Servei Càtala de Trànsit autorització pas cursa ciclista Unió Ciclista Vic 
Vic- Platja d'Aro 

01/06/2012 Liictació contracte de gestió del servei de bar de les piscines municipals 

04/06/2012 
Acceptació subvenció de 1.654€ per suport al sevei de menjador escoles bressol 
municipals 

04/06/2012 Acord incoació 12/9S 12028877 
05/06/2012 Autorizació al Consell Comarcal estudiant en pràctiques Uvic. 
05/06/2012 Atorgament bonificació taxa recollida escombraries c/. Montseny, 16 
05/06/2012 Concessió llicència d'obres exp. Núm. 44/12 



06/06/2012 Empadronament d'una persona 
11/06/2012 Acord incoació 12/10S 12030141 
11/06/2012 Contractació reforç tècnica llar d'infants 
12/06/2012 Empadronament de dues persones 
14/06/2012 Empadronament d'una persona 
18/06/2012 Adjundicació contracte de gestió del servei de bar a les piscines municipals 
19/06/2012 Empadronament d'una persona 
19/06/2012 Liquidació taxa económica mes de MAIG de Miquel Vilamala i 3 més 
19/06/2012 Liquidació taxa económica mes de MAIG del Club esportiu Vilatorta 
19/06/2012 Contractació encarregat manteniment piscines temporada estiu 2012 
20/06/2012 Empadronament d'una persona 
21/06/2012 Acord incoació 12/11S 12032579 
22/06/2012 Autorització utilització antic escorxador per revetlla Sant Joan 
22/06/2012  Contractació monitor i controlador casal d'estiu juliol 2012 

 
El Ple es dona per assabentat 
 
 
 

3. PRECS I PREGUNTES. 
 
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, el regidor d’Urbanisme i Serveis, Santi 
Garolera explica unes incidències que s’han produït darrerament, la primera referent a 
una fuita que s’ha produït en el sistema de clavegueram del Perer i que provocava 
fortes pudors a la Rambla del Castell i que ja ha estat solucionat i per altra banda 
l’esfondrament d’una part del terra del costat de la carretera BV-5202 a l’alçada de la 
cruïlla amb la carretera BV-5201 i que lamentablement va ocasionar danys a una 
persona que hi passava, el regidor explica que es va informar de seguida a la 
Diputació de Barcelona, titular de la zona d’afectació d’aquesta carretera i alhora es va 
fer una intervenció des de l’Ajuntament per protegir la caiguda a altres persones o 
vehicles. L’alcalde afegeix que tot i que la responsabilitat és de la Diputació, 
l’Ajuntament farà tots els tràmits que calgui per donar suport a la persona que va 
prendre mal. L’alcalde insisteix en que ara està protegit perquè no representi cap perill. 
 
El regidor de serveis, Santi Garolera informa al Ple del robatori de cable elèctric que 
s’ha fet al sector de la Font d’en Pep i que afecta a quatre punts de llum.  
 
L’alcalde explica que dilluns es posa en marxa el centre de dia amb un total de set 
places contractades i amb una previsió d’augment de cara al setembre. La Fundació a 
qui s’ha contractat el servei abaratirà el cost del servei rebaixant el nombre de 
professionals perquè la ràtio es manté amb menys professionals. 
 
El regidor Jaume Miravet s’interessa pel retard en el pagament del cànon de la 
concessió del gimnàs del pavelló i explica que el plec de clàusules aprovat ho qualifica 
de falta molt greu. L’alcalde contesta que és necessari vetllar per la continuïtat del 
servei, que garanteix l’actual concessionari. El regidor coincideix amb l’alcalde sobre la 
necessitat de garantir la continuïtat del servei, però que el temps li ha donat la raó en 



el sentit que el clausulat que el Ple va aprovar era abusiu en quant al cànon. L’alcalde 
creu que cal tenir sentit comú alhora d’exigir l’estricte compliment de determinades 
obligacions del concessionari quant aquest ha aportat millores al servei no previstes en 
la contractació i necessàries, com ara la reposició de bicicletes per a les classes de 
“spinning”. El regidor Jaume Miravet afegeix que els mesos de juliol i agost en que la 
majoria d’usuaris paguen només la quota de permanència, encara serà més difícil que 
el concessionari pugui fer front al cànon del contracte. L’alcalde contesta que ja s’anirà 
veient i que en tot cas l’Ajuntament ha de vetllar el compliment del contracte. El regidor 
Santi Garolera creu que totes les millores que es van fent al gimnàs han d’incrementar 
el número d’usuaris i això repercutirà en els ingressos que han de permetre pagar el 
cànon, per altra banda també vol deixar constància que en el procés de licitació es 
varen presentar dues propostes i per tant el contingut de les obligacions derivades del 
plec no deurien ser tan abusives com diu el regidor Jaume Miravet. 
 
Sense cap altre pregunta a fer, 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 
 

 

 


