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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 7/2012  
Caràcter: extraordinària 
Data:  18 de juliol de 2012 
Horari: de les 7 a  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 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- 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 
 

- Feliu Puigbò i Coll, regidor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Acceptació subvenció FEDER: “Desenvolupament comercial i turístic de 
Sant Julià de Vilatorta”.  

2. Canvi denominació d’una plaça de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament. 

3. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la  
realització de les activitats administratives. 



4. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal 
d’Osona i l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, per a la 
recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts. 

5. Adhesió a l’organització especial Osona Turisme del Consell Comarcal 
d’Osona. 
 

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 ordinària de 
27 de juny de 2012, per unanimitat dels assistents s’aprova sense cap esmena. 
 

B.  PROPOSTES D’ACORD 
 

1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FEDER: “DESENVOLUPAMENT 
COMERCIAL I TURÍSTIC DE SANT JULIÀ DE VILATORTA”.  

 
Atès l’acord de Ple pres en la sessió plenària de data 27 de març de 2012, pel qual es 
va aprovar sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, un ajut del 50% del pressupost de l’actuació de 
“Desenvolupament comercial i turístic de Sant Julià de Vilatorta” que es presenta dins 
de l’Eix 4 del FEDER 2007-2013. 
 
Vista la Resolució del Director General d’Administració Local de data 12 de juny de 
2012, publicada al DOGC 6153 de data 20 de juny de 2012, per la qual s’inclou a la 
llista d’operacions seleccionades a les que s’assigna cofinançament en el marc de l’eix 
4 del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, l’actuació “Desenvolupament 
comercial i turístic de Sant Julià de Vilatorta” amb una subvenció de 172.260’21 €, del 
total de 344.520’42 €. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda. 
 
Primer: Acceptar la subvenció de 172.260’21 € per a l’operació “Desenvolupament 
comercial i turístic de Sant Julià de Vilatorta”, presentada en el programa FEDER, tram 
local.  



 
Segon: Prendre el compromís d’aportar 172.260’21 € per tal de fer front a la resta del 
finançament de l’operació cofinançada pel FEDER. 
 
L’alcalde explica que aquest projecte havia de representar la porta d’entrada d’un de 
més ambiciós a incloure en el programa de “Viure al Poble”, però en la convocatòria 
d’aquest últim s’estableix la incompatibilitat amb el FEDER, i després d’haver 
mantingut converses amb responsables de la Direcció General d’Administració Local 
s’ha optat per acceptar la subvenció atorgada i renunciar a presentar el projecte a 
“Viure al poble”. 
 

2. CANVI DENOMINACIÓ D’UNA PLAÇA DE LA PLANTILLA DE  
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, està prevista com a personal laboral en l’àmbit 
d’ensenyament, una plaça de conserge de l’escola pública.  
 
Aquesta plaça es va crear l’any 2006 per les obligacions assumides per l’Ajuntament 
en el Protocol d’intencions signat amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual 
l’Ajuntament va cedir l’immoble on el Departament d’Ensenyament hi va construir 
l’escola pública Bellpuig. 
 
La plaça de conserge ha estat ocupada mitjançant un contracte laboral temporal 
derivat d’un pla ocupacional, contractació que es va resoldre el passat 25 d’abril. 
 
Atès que les funcions que es volen atorgar a aquest lloc de treball permeten que 
durant certs períodes de temps, concretament quan no hi ha activitat escolar, es 
puguin dur a terme treballs adscrits a la brigada municipal que no formen part de les 
funcions pròpies de conserge. 
 
Atès que la llar d’infants municipal també pot requerir els serveis d’un conserge que 
s’hauran de compatibilitzar amb les de l’escola pública. 
 
Es proposa al Ple, el següent acord: 
 
Primer: modificar la denominació de la plaça de conserge de personal laboral adscrit 
als serveis d’ensenyament que passa a ser d’operari-conserge, adscrit temporalment 
als equipaments educatius: escola pública Bellpuig i llar d’infants municipal Patuleia,  i 
temporalment a la brigada municipal. 
 



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

3. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER A LA  REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ADMINISTRATIVES. 
 

Atesa la previsió de la convocatòria excepcional per a cobrir places de personal laboral 
temporal de funcions que es consideren urgents, inajornables i prioritàries perquè 
afecten al funcionament de serveis públics essencials. 
 
Atès que en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a les activitats administratives 
no està prevista cap tarifa que tingui com a fet imposable els drets d’examen dels 
aspirants a places de la plantilla de personal, per la qual se’ls pugui repercutir el cost 
econòmic de l’activitat administrativa que es genera en el procés selectiu, d’acord amb 
l’estudi de costos. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer: aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm.16  
reguladora de la taxa per a la realització d’activitats administratives: 
 

Article 6. Quota tributària 

Concepte Euros 
Còpies:  
a) Per cada fotocòpia A4 pel públic en general 0.26 
b) Per cada fotocòpia A4 per les entitats del municipi 0,06 
c) Per cada fotocòpia A3 pel públic en general 0.31 
d) Per cada fotocòpia A3 per les entitats del municipi  0,09 
e) Per utilització, emissió o recepció de servei de fax (per cada full) 2.32 
f) Per utilització, emissió o recepció de servei de fax a l’estranger (per cada full) 3.82 
Certificats i informes tècnics  
a) Per cada certificat d’empadronament i residència 1,00 
b)) Pel bastanteig de documents que hagin de produir efectes a les oficines 
municipals i per compulsa d’altra documentació 

2.27 

Altres tràmits  
a) Per cada informe o autorització d’armes d’aire comprimit 30.45 
b) Per la documentació municipal enregistrada en disc compacte 5 



Drets d’examen  
a)Inscripció a proves selectives per a places de la plantilla de personal 20 

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

 
4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT, EL 

CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’ASSOCIACIÓ PER A LA 
DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA, PER A LA RECOLLIDA I 
ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O 
PERDUTS. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia el regidor de Medi Ambient, Jaume Vilella, exposa en 
primer lloc l’obligació legal que tenen els Ajuntaments, entre d’altres establertes a la 
Llei de protecció dels animals, de prestar el servei de recollida d’animals abandonats o 
perduts, i que aquest és l’objecte del conveni que es presenta per substituir l’actual 
que ha esgotat la seva vigència, a continuació  explica el contingut econòmic del nou 
conveni respecte l’actual: es tracta d’un nou sistema pel qual s’estableix per cada 
municipi una quota fixa a la que s’haurà de sumar una quantitat variable en funció dels 
animals que cada Ajuntament derivi a les instal·lacions de la Protectora. Per altra 
banda i paral·lelament, el regidor, diu que s’està treballant, amb l’assessorament de la 
Diputació de Barcelona, en el text d’una ordenança reguladora de la tinença d’animals 
domèstics amb l’objectiu d’incidir en la responsabilitat dels seus propietaris en censar-
los i microxipar-los, fet que facilitaria la identificació del propietari i reduiria el recurs a 
la Protectora, amb el conseqüent estalvi econòmic. Per acabar el regidor explica que 
en la reunió que es va fer al Consell amb tots els Ajuntaments s’hi varen expressar 
moltes mostres d’indignació pel cost econòmic que a nivell comarcal aquest servei 
representa, i es va acordar demanar la modificació del la Llei. 
 
L’alcalde explica que al Consell d’Alcaldes també es va tractar aquest tema i que va 
ser objecte de moltes queixes en quant a preus, a servei deficient, a falta de control de 
la gestió per part del Consell...La conclusió amb el conveni que es proposa és que cal 
reduir al màxim l’import de la quota variable. 
 
El regidor Lluís Vilalta considera que és el moment que els Ajuntaments comencin a 
plantejar objeccions a les obligacions legals que se’ls imposen sense una 



compensació econòmica. Mostra la seva indignació envers el cost econòmic que s’ha 
de suportar per aquest servei, en el moment de crisi actual. 
 
El regidor Santi Garolera explica que no es pot plantejar assumir el servei directament 
l’Ajuntament, per la complexitat del tema i el risc que comporta.  
 
El regidor Jaume Miravet exposa que seria convenient no haver de mantenir 48 hores 
l’animal en les instal·lacions municipals, pel cost que representa. L’alcalde respon que 
el conveni així ho preveu amb la finalitat de localitzar el propietari. El senyor Jaume 
Vilella afegeix que l’ordenança ha de permetre sancionar les infraccions de les 
obligacions que s’hi estableixin, amb la qual cosa el producte de les sancions es podrà 
destinar directament al manteniment d’aquest servei. L’alcalde concreta que una 
vegada aprovada l’ordenança es durà a terme una campanya de sensibilització i 
d’informació del seu contingut i que només en una última fase es sancionaran les 
infraccions. 
 
Acabat el debat, per majoria absoluta dels deu regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels/de les 
regidors/es: Joan Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Jaume Vilella 
Ramoneda, Trini Subirana Arumí, Adelaida Costa Canadell, Josep Maria Company 
Sala, Marc Vilarrasa Codinach, i Jaume Miravet Peris, i amb l’abstenció del regidor 
Lluís Vilalta Vivet, s’acorda:  
 
Primer: Aprovar el conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona 
per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats i perduts. 
 
Segon: Autoritzar l’alcalde perquè signi la documentació necessària per a la 
formalització d’aquest acord. 
 
Tercer: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
 
 

5. ADHESIÓ A L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL OSONA TURISME DEL 
CONSELL COMARCAL D’OSONA. 

 
L’alcalde explica que l’adhesió de l’Ajuntament a l’entitat Osona Turisme que es 
proposa en aquest punt de l’ordre del dia és conseqüència del replantejament que la 
Diputació de Barcelona ha fet de la seva participació en els Consorcis de Turisme que 
hi havia a la comarca, amb la conseqüent dissolució dels mateixos. A partir d’aquí el 
Consell Comarcal d’Osona homogeneïtzarà els serveis de turisme de tota la comarca, 
a través d’una organització especial com a forma de gestió directa. La quota que li 
pertoca a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és de 1.010 €/’any, import inferior al 
de la participació en el Consorci Vall de Sau-Collsacabra, afegeix però, que el servei 
tampoc serà el mateix, amb un trasllat de la localització del punt d’informació i també 
amb una disminució considerable dels recursos humans adscrits que es redueixen a 



una sola tècnica de turisme i d’aquí la necessitat de vetllar-ho perquè l’Ajuntament té 
un gran interès en l’àmbit del turisme.   
 
El regidor Lluís Vilalta creu que la marca d’Osona Turisme ha de ser l’altaveu, la 
plataforma, però el contingut li ha de posar l’Ajuntament. 
 
De conformitat amb l’article 25, lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local; l’article 66 lletra n) 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; els 
municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències 
han d’exercir, entre d’altres, les de l’àmbit del turisme. 
 
La instrumentació del turisme planteja la necessitat de treballar en la reordenació de la 
gestió territorial del turisme, com una nova etapa que permeti avançar davant els nous 
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines 
on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. 
 
El Consell Comarcal d’Osona té constituïda l’organització especial Osona Turisme, 
sense personalitat jurídica pròpia. La finalitat d’Osona Turisme és la promoció del 
turisme en el territori de la comarca d’Osona i l’assessorament als ens locals. En 
l’actualitat, preveu la participació en aquesta organització especial a tots els municipis 
de la comarca d’Osona, les entitats sense ànim de lucre i entitats públiques d’àmbit 
supramunicipal i/o de caràcter associatiu, sempre que facin efectiva l’aportació anual 
per a la promoció turística que el Consell Comarcal d’Osona estableixi per cada 
anualitat. 
 
Atès que aquest ajuntament està disposat a formar part de l’organització especial 
Osona Turisme i a abonar l’aportació econòmica que es fixi en cada moment. 
 
Per tot això, es proposa al  Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-  Adherir-se, amb plenitud de drets i obligacions, a l’organització especial 
Osona Turisme del Consell Comarcal d’Osona com a òrgan de participació per a la 
promoció del turisme en el territori de la comarca d’Osona i l’assessorament als ens 
locals i aprovar una despesa, per enguany, per import de 1.010 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  4.06.467.02 del pressupost de despeses vigent. 
 
Segon.-  Designar al senyor Josep Maria Company Sala, regidor de turisme com a 
representant d’aquest municipi per a formar part del Consell General de l’organització 
especial Osona Turisme. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 
 



 
 
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
L’alcalde demana als regidors si tenen algun prec o pregunta per formular. El senyor 
Jaume Miravet demana si el concessionari del servei del gimnàs té cànons pendents 
de pagar a l’Ajuntament, l’alcalde li respon que el cànon corresponent als mesos de 
juny i juliol no s’han fet efectius. Atenent la resposta el regidor considera que 
l’Ajuntament hauria d’actuar per tal d’evitar que el deute es faci més gran. En aquest 
moment intervé el regidor Marc Vilarrasa que posa en evidència que una entitat 
esportiva que utilitza el pavelló també té un deute important per a la seva utilització i 
creu que també s’hi hauria d’actuar. El regidor d’esports, Josep Maria Company diu 
que aquest tema s’ha de tractar a l’inici de la temporada. L’alcalde afegeix que una 
vegada es disposi de l’assessorament sobre la gestió dels equipaments esportius 
municipals que està fent la Diputació de Barcelona, es farà un replantejament de la 
utilització del pavelló per part de les entitats esportives. La regidora Maria Carme Sala 
no entén perquè s’espera i veu necessari que el club de bàsquet es replantegi la 
demanda que fa cada temporada per a l’ús del pavelló, creu que és un tema totalment 
diferent del gimnàs. 
 
La regidora Maria Carme Sala s’interessa per la resolució del contracte d’una de les 
mestres de la llar d’infants, el regidor d’educació respon que és conseqüència de 
l’acord de Ple passat pel qual es aprovar amortitzar una plaça de mestra considerant la 
sobretitulació en la plantilla de personal de la llar d’infants i de l’avaluació que part de 
la direcció del centre s’ha dut a terme. L’alcalde afegeix que es tracta d’un equip en el 
que totes les professionals treballaven molt bé, i que la llei no estableix un criteri 
determinat i es va considerar que l’antiguitat no era el millor, sinó que es tractava de 
valorar l’aptitud i la capacitat d’encaixar en un equip amb l’objectiu de malmetre el 
menys possible el servei. L’alcalde acaba dient que es poden haver equivocat i que 
només amb el transcurs del temps es podrà valorar. 
 
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 
 

 



 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 


