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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                

Núm. 4/2012 
Caràcter: extraordinària 
Data: 25 d’abril de 2012 
Horari: de 2/4 de 10 a  les 10 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 provisional modificació puntual del POUM: “Instal.lació 
ascensors en habitatges amb pati a l’avinguda de Sant Llorenç al 
sector de Campsalarga”. 

2. Aprovació provisional pla especial d’ordenació de la finca El Mesquí. 
 
 
 
 



C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Resolucions de l’alcalde en matèria de delegacions 
2. Liquidació pressupostària exercici 2011 
3. 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 
dia 27 de març passat. El regidor Feliu Puigbò fa notar que el nom de la societat 
mercantil a la qual es fa referència a l’apartat de preguntes està equivocat i que 
l’empresa a la que es refereix és Excosa. Per altra banda el regidor Lluís Vilalta 
demana que es corregeixi a l’acta la referència a les Set Fonts que està escrit amb 
números. Finalment el mateix regidor considera que no s’ha d’esmentar el castell de 
Sant Llorenç, sinó el monestir de Sant Llorenç, en l’apartat de les actes de delimitació 
de termes municipals; l’alcalde hi discrepa. Finalment l’acta s’aprova per unanimitat 
dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, introduint a la mateixa les dues primeres esmenes considerades.  
 

B. PROPOSTES D’ACORD 

 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM: 
“INSTAL.LACIÓ ASCENSORS EN HABITATGES AMB PATI A L’AVINGUDA 
DE SANT LLORENÇ AL SECTOR DE CAMPSALARGA”. 

 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient de la modificació puntual 
del POUM referent a la instal.lació d’ascensors en habitatges amb pati a l’avinguda de 
Sant Llorenç, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 16 de 
febrer de 2012, mitjançant anuncis al BOP de data 19 de març de 2012 i al periòdic “El 
9 Nou” de data 16 de març de 2012 i al tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat 
cap reclamació. 
 
Atès que en el termini legalment establert no s’ha rebut l’informe sol·licitat al 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació el següent acord: 
 



Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal: “Instal.lació ascensors en habitatges amb pati a l’avinguda de Sant Llorenç 
al sector de Campsalarga”, amb el mateix contingut amb el que fou aprovat inicialment. 
 
Segon: Trametre una copia de l'expedient administratiu instruït a l'efecte i tres 
exemplars, en suport paper i digital, de tots els documents que  integren la modificació 
puntual del  POUM, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central per a 
la seva  aprovació definitiva i la consegüent publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya als efectes de la seva executivitat. 
 
L’alcalde explica al Ple que atenent la petició del senyor Feliu Puigbò el tècnic 
municipal ha ampliat l’informe sobre l’expedient en el sentit de justificar que la 
modificació només pot aplicar-se en els solars que tenen la qualificació Zona D-Illes de 
cases en filera del sector de Campsalarga, concretament als habitatges amb pati a 
l’avinguda de Sant Llorenç, sense que es pugui ampliar a les altres zones amb la 
mateixa qualificació. El regidor Feliu Puigbò continua considerant que el plantejament 
de la modificació hauria de ser més genèrica.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

2. APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE LA FINCA 
EL MESQUÍ. 

 

 

Atès que durant el termini d’informació pública de l’expedient del pla especial 
d’ordenació de la finca del Mesquí, aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 21 de 
desembre de 2011, mitjançant anuncis al BOP de data 30 de gener de 2012 i en el 
periòdic “El 9 Nou” de data 27 de gener de 2012 i al tauler d’anuncis municipal, no s’ha 
presentat cap reclamació. 
 
Atès que els requeriments sol·licitats pels organismes a qui es va demanar l’informe 
corresponent per raó de les seves competències, s’han resolt en els terminis atorgats. 
 
L’alcalde explica als regidors el contingut dels requeriments que diferents 
Administracions han demanat a l’Ajuntament. El senyor Feliu Puigbò demana si 



l’Ajuntament ha fet les consultes pertinents a Urbanisme, que és qui hi ha d’aprovar-lo 
definitivament, a la qual cosa l’alcalde li respon afirmativament. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’acorda: 
 
Primer: aprovar provisionalment el pla especial d’ordenació de la finca del Mesquí amb 
el mateix contingut amb el que va ser aprovat inicialment. 
 
Segon: Trametre una copia de l'expedient administratiu instruït a l'efecte i tres 
exemplars, en suport paper i digital, de tots els documents que  integren l’expedient del 
pla especial d’ordenació de la finca del Mesquí, a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de la Catalunya Central per a la seva  aprovació definitiva i la consegüent publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva executivitat. 
 
 

 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. RESOLUCIONS DE L’ALCALDE EN MATÈRIA DE DELEGACIONS 
 
L’alcalde informe al Ple de  les delegacions atorgades a la regidora Adelaida Costa 
Canadell, i al regidor Marc Vilarrasa Codinach. Delega en la primera les competències 
relacionades en matèria d’hisenda amb l’objectiu d’atendre amb més freqüència i rigor 
un tema molt delicat sobretot en aquests moments. Amb el mateix objectiu es desplaça 
la delegació de joventut que fins ara tenia l’Adelaida al regidor d’actes i festes, Marc 
Vilarrasa atès que hi ha molts temes que es solapen, també a aquest regidor se li 
delega una nova competència: voluntariat, amb la finalitat de potenciar l’esperit de 
voluntariat a la ciutadania. 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 

2. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2011 
 
D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, una 
vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte 
al Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme. 
 
Per Decret de l’alcaldia de data 30 de març de 2011 s’ha aprovat la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2011, previ informe de secretaria-intervenció, i amb el següent 
contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de 
tresoreria. 
L’alcalde exposa que el romanent de tresoreria és molt just i que caldrà ajustar la 
despesa al crèdit de cada aplicació pressupostària, explica la progressiva reducció del 



romanent de tresoreria durant els darrers anys. El regidor Jaume Miravet demana 
quina quantitat del romanent de la liquidació de l’any 2010 s’ha utilitzat, la secretària li 
contesta que uns 125.000 € aproximadament, i a continuació el regidor fa una 
suposició sobre què hagués passat si no s’hagués pogut disposar d’aquest romanent, 
la secretària li respon que s’haguessin produït pèrdues.  I demana que consti en acta 
la utilització de romanent de l’exercici 2010 durant l’any 2011. 
 
El  Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’Ajuntament de l’exercici 2011. 
 
 

3. PRECS I PREGUNTES 
 
Comença el torn de precs i preguntes el regidor Feliu Puigbò que s’interessa pels 
robatoris de les reixes d’embornals que s’han produït en el poble, el regidor de serveis 
explica la despesa que això genera tant de substitució com de soldadura, i diu que 
s’estan posant tots els mitjans per evitar-ho, però que és molt difícil. 
 
L’alcalde demana disculpes perquè no es va fer arribar una invitació al dinar de l’aplec 
caramellaire als regidors de tots els grups municipals. 
 
Em relació a la propera Fira del Tupí, el senyor Jaume Miravet demana si s’ha rebut la 
confirmació de l’assistència del Delegat del Govern de la Generalitat a la Catalunya 
Central, senyor Jordi Moltó, perquè ell ja en té el compromís, el regidor Josep Maria 
Company ho confirma. 
 
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 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


