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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 11/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 18 de desembre de 2013 
Horari: de 2/4 de 10 a ¼ de 12 del vespre 
Lloc: antic Ajuntament de Vilalleons 
 

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 
-  Feliu Puigbò i Coll, 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 inicial modificació pressupostària 2/2013. 
2. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per al 

projecte de servei tècnic de joventut compartit. 
3. Modificació de les Bases de la Beca cultural Vilatorta-Vilalleons i 

convocatòria 2014-2015. 
4. Aprovació inicial Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons-. 
5. Proposta del Pla d’actuació municipal a Vilalleons. 
6. Moció de suport a les Societats ocellaires de Catalunya. 



 

 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures del 3r 
trimestre 2013. 

2. Resolucions de l’alcaldia 
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost 
4. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
L’alcalde dona la benvinguda a tots els assistents, afirma que es tracta d’una ocasió 
especial i que és un compromís amb l’Associació de veïns de Vilalleons.  
 
Abans d’iniciar la sessió plenària l’alcalde fa una justificació del per què s’ha fet  la 
convocatòria a l’antic Ajuntament de Vilalleons: 
 
“Malgrat la legislació de règim local no permet, si no és per causa de força major, 
celebrar les sessions plenàries fora de la seu de l’Ajuntament, hi ha una sèrie 
d’arguments que justifiquen que aquest Ple s’hagi convocat a l’antic Ajuntament de 
Vilalleons: 
 

- Respecte la seu escollida: es tracta de l’immoble on estava situat l’Ajuntament 
del municipi de Vilalleons abans que es fusionés l’any 1946 amb el municipi de 
Sant Julià de Vilatorta. Per tant no és un lloc qualsevol sinó que té un caràcter 
solemne que dona formalitat a l’acte, habilitat a l’efecte. 

- Respecte a l’ordre del dia: tot i ser una sessió ordinària, i en la es tracten temes 
que afecten tot el municipi de Sant Julià de Vilatorta, hi ha dos punts: el pla de 
millora urbana i el pla d’actuació municipal, que incideixen exclusivament en 
l’àmbit del nucli de Vilalleons, que tenen un interès directe per als seus veïns, 
als quals mitjançant la convocatòria en aquesta seu, se’ls facilita l’accés i la 
participació, amb una voluntat clarament descentralitzadora de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta. 

- Finalment, la presència de tots els regidors que formen part de la Corporació, 
legalment convocats amb els requisits que determina la normativa vigent, amb 
l’assistència de la secretària-interventora de l’Ajuntament, permet la vàlida 
constitució del Ple. 

 
Conscients que les raons exposades no donen cobertura legal, encara que sí política i 
moral, als acords que es puguin prendre en aquesta sessió, tots els assumptes que 
s’hi tractin seran objecte de proposta de ratificació en la primera sessió plenària que es 
convoqui.” 
 
 



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 
extraordinària de data 30 d’octubre de 2013, que s’aprova per unanimitat dels 
assistents sense cap esmena. 
 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 

1. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2013. 
 
La regidora d’hisenda, Adelaida Costa, presenta la modificació pressupostària 2/2013 
explicant que es tracta bàsicament de transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, fa una lectura d’aquelles partides que disminueixen l’import previst 
inicialment per finançar altres aplicacions pressupostàries. 
El senyor Feliu Puigbò considera que hi ha moltes partides que es modifiquen i que 
això demostra que el pressupost va ser poc treballat. El regidor Jaume Miravet afegeix 
que en el seu moment va ser molt crític amb l’aprovació del pressupost de l’exercici 
2013 perquè entenia que en ingressos s’havia de ser pessimista, també creu que mai 
s’havien modificat tantes partides pressupostàries tot i aprovar-se més expedients de 
modificacions pressupostàries. La regidora i l’alcalde justifiquen la modificació i 
demanen que s’estudiï en detall la modificació proposada per comprovar l’estalvi que 
s’ha aconseguit en partides de despesa que permeten incrementar-ne d’altres. El 
senyor Jaume Miravet també esmenta que hi ha errors com despesa sense IVA, la 
secretària explica que les partides referents a la redacció dels projectes del nucli antic, 
introduïdes en la primera modificació pressupostària, s’han augmentat per dos motius: 
per l’IVA i per la incorporació de la part de darrera de Ca l’Anglada en el projecte. 
L’alcalde considera que en tot cas si el pressupost es va fer correctament o no es 
comprovarà en la liquidació. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 2/2013, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
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 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, Marc Vilarrasa i 
Codinach i Maria Carme Sala i Vila, i amb l’abstenció dels regidors Feliu Puigbò i Coll i 
Jaume Miravet i Peris, s’acorda: 
 
 
 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 2/2013, en els 
següents termes: 



 
ORGÀ
NICA ÀREA ECONÒMICA   

CRÈDIT 
INICIAL 

MODIFICACI
Ó 

CRÈDIT 
FINAL 

14 3 22699 festes 49.100,00 3.200,00 52.300,00 

05 3 48001 transferències a entitats joventut 400,00 1.400,00 1.800,00 

05 3 63600 equip informàtic punt jove - 526,35 526,35 

04 3 22100 
submnistrament elèctric 
equipaments culturals 2.100,00 1.500,00 3.600,00 

04 3 22699 activitats culturals 5.000,00 1.850,00 6.850,00 

04 3 22706 estudis i treballs tècnics culturals 1.000,00 1.150,00 2.150,00 

04 3 48001 transferències a entitats culturas 5.930,00 60,00 5.990,00 

04 3 63601 Projector - 600,00 600,00 

09 3 21200 repar. Manten. Edificis sanitat 1.000,00 2.900,00 3.900,00 

09 3 22100 
subministrament elèctric 
equipaments sanitaris 3.000,00 250,00 3.250,00 

09 3 22706 estudis i treballs tècnics sanitaris - 3.550,20 3.550,20 

09 3 22601 atencions protocolàries 100,00 44,17 144,17 

08 2 22715 
Serveis realitzats per empreses 
centre de dia 13.200,00 1.500,00 14.700,00 

08 3 21200 
repar.manten. Edificis benestar 
social 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

08 3 22699 activitats festives benestar social 3.400,00 500,00 3.900,00 

08 2 48002 
transferències famílies urgència 
social 1.500,00 525,00 2.025,00 

08 2 48001 
subv.famílies per activitats 
extraescolars esportives 1.875,00 125,00 2.000,00 

08 9 62502 projecte parelles tecnològiques - 2.600,00 2.600,00 

12 3 21200 repar. Manten. Edificis educatius 8.655,00 16.500,00 25.155,00 

12 3 21300 repar. Manten.maquinària  300,00 500,00 800,00 

12 3 22106 productes farmacèutics 100,00 50,00 150,00 

12 3 22700 
serveis neteja equipaments 
educatius 61.824,95 1.500,00 63.324,95 

12 3 48001 transferències entitats educatives 4.506,00 370,00 4.876,00 

12 1 46000 
transferència CCO programa 
"Desendolla't" - 700,00 700,00 

12 3 22602 
publicitat i propaganda temes 
educatius - 200,00 200,00 

12 3 48000 
transferència escola Bellpuig  
programa desendolla't - 3.500,00 3.500,00 

11 1 22706 estudis i treballs tècnics ambientals 3.000,00 1.000,00 4.000,00 

11 1 22609 activitats festives medi ambient - 350,00 350,00 

01 1 22706 
estudis i treballs tècnics urbanisme 
i habitatge 16.770,60 1.410,00 18.180,60 

01 4 46500 
transferència Consell Comarcal 
PUOSC 7.500,00 2.977,19 10.477,19 

06 4 13100 
retribucions personal laboral 
turisme 29.075,64 1.000,00 30.075,64 

06 4 22103 
subministrament combustible 
equipaments turístics 2.200,00 1.000,00 3.200,00 

06 4 22601 fira del Tupí 5.000,00 110,00 5.110,00 



06 4 22706 estudis i treball tècnics turisme 24.000,00 1.850,00 25.850,00 

10 1 22103 
subministrament combustible 
serveis brigada 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

10 1 22104 vestuari brigada 1.000,00 805,22 1.805,22 

10 1 22200 telèfon  700,00 500,00 1.200,00 

10 3 21400 repar.material trasnport brigada 2.000,00 500,00 2.500,00 

10 4 62400 adquisició remolc  - 2.000,00 2.000,00 

13 3 20202 
arrendament vestidors camp de 
futbol 3.100,00 3.121,76 6.221,76 

13 3 21200 repar.manten. Edificis esportius 21.000,00 14.100,00 35.100,00 

13 3 22100 
subministrametn elèctric 
equipament esportius 27.000,00 3.000,00 30.000,00 

13 3 22699 activitat festives esportives  5.700,00 600,00 6.300,00 

13 3 22700 
servei neteja equipaments 
esportius 20.116,73 2.500,00 22.616,73 

13 3 48001 transferències a entitats esportives 5.800,00 700,00 6.500,00 

13 3 61900 sala tècnica piscines 139.934,91 5.213,00 145.147,91 

16 3 21200 repar.manten.edifici Ajuntament 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

16 3 21300 repar.manten.maquinaria 6.400,00 1.250,00 7.650,00 

16 9 22000 material no inventariable 3.500,00 500,00 4.000,00 

16 9 22001 
premsa revistes i altres 
publicacions 500,00 150,00 650,00 

16 1 22200 telèfon vigilants 700,00 500,00 1.200,00 

16 9 22601 atencions protocolàries 5.000,00 600,00 5.600,00 

16 9 22700 servei neteja 15.013,68 3.050,00 18.063,68 

16 9 22706 estudis i treballs tècnics 10.000,00 3.000,00 13.000,00 

16 9 23100 desplaçaments 1.600,00 1.500,00 3.100,00 

16 9 48900 responsabilitat patrimonial 785,88 505,62 1.291,50 

16 4 61900 
Redacció projecte PUOSC nucli 
històric 18.000,00 3.780,00 21.780,00 

01 1 61901 
Redacció projecte FEDER 
desenv.turístic 18.000,00 3.780,00 21.780,00 

16 4 61901 Ca l'Anglada Garraux  1.149,50 1.149,50 

16 9 62600 Ausatel, equipament informàtic - 12.361,16 12.361,16 

15 1 46100 
Consell Comarcal, plans 
autoprotecció - 865,00 865,00 

TOTA
L        128.329,17 128.329,17 
 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

 
 

10 1 22501 Canon aigua ACA 200.000,00 65.000,00 135.000,00 

10 1 22709 
Treballs realitzats per empreses 
recollida de residus 206.770,00 30.000,00 176.770,00 

13 3 22706 Estudis i treballs tècnics esports 15.110,00 11.000,00 4.110,00 

08 3 22102 Subministrament combustibles 25.000,00 9.519,67 15.480,33 



 
ROMANENT AFECTAT 

   8.709,50  

46100 Transferències corrents Diputació 25.000,00 2.100,00 27.100,00 MAJORS 
INGRESSOS: 

   47000 Transferències corrents Caixes - 2.000,00 2.000,00 

         128.329,17  

 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un 
termini de 15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense 
que se n’hagin presentat, l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense 
necessitat de prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la 
modificació. 
 
 

2. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA PER AL PROJECTE DE SERVEI TÈCNIC DE JOVENTUT 
COMPARTIT. 

 
 
 
L’alcalde exposa la continuïtat del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
d’Osona i els Ajuntament de Tavèrnoles, Les Masies de Roda, Vilanova de Sau, 
Calldetenes, Sant Pere de Torelló i Sant Julià de Vilatorta, per al projecte de “Servei 
tècnic compartit Osona centre” inclòs en el Pla comarcal de joventut. 
 
El regidor de joventut, Marc Vilarrasa, justifica la necessitat de mantenir un altre any el 
conveni per tal de desenvolupar part del contingut del Pla local de joventut aprovat i 
per al qual s’han aconseguit 8.000 € de subvenció que cal gestionar. 
 
El regidor Feliu Puigbò demana com es distribueix el cost del servei entre els municipis 
que formen part del conveni, el regidor de joventut i l’alcalde responen que el 
repartiment està en funció dels habitants i de la dedicació de la tècnica en cadascun 
dels municipis. 
  
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els 
Ajuntament de Tavèrnoles, Les Masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant 
Pere de Torelló i Sant Julià de Vilatorta, per acollir-se al projecte de “Servei tècnic 
compartit Osona centre” inclòs en el Pla comarcal de joventut. 
 
Segon: Prendre el compromís de despesa en el pressupost de l’exercici 2014 per un 
import de 3.933 € en l’aplicació pressupostària corresponent del capítol de 
transferències corrents.  
 



Tercer: Designar el senyor Marc Vilarrasa Codinach, regidor de joventut de 
l’Ajuntament, com a representant d’aquest Ajuntament a la Comissió de seguiment per 
planificar l’elaboració del pla i calendari de treball a desenvolupar en el municipi. 
 
Quart: Facultar l’alcalde, senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, perquè signi el 
conveni i els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 

 
3. MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA BECA CULTURAL 

VILATORTA-VILALLEONS I CONVOCATÒRIA 2014-2015. 
 
 
Vistes les bases de la beca cultural aprovada per primera vegada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 10 de novembre de 2011, l’alcalde cedeix la paraula al 
regidor de cultura, Lluís Vilalta, per tal que expliqui la proposta de modificació de les 
mateixes. 
 
El regidor Lluís Vilalta exposa que hi ha dos punts que es modifiquen: el primer fa 
referència a l’anunciat de la beca que passarà a denominar-se “Beca de recerca Josep 
Romeu” en record d’aquesta persona amb una trajectòria cultural i educativa 
estretament vinculada al poble de Sant Julià i que recentment ens ha deixat. Per altra 
banda les bases suggeriran els temes, facilitant així la tasca a les persones que hi 
estan interessades: l’estiueig a Sant Julià de Vilatorta, tema relacionat amb la ruta 
modernista, i la microtoponímia de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. El regidor explica 
que lògicament els criteris de puntuació s’adapten a les bases modificades. 
 
Sotmès a votació el tema, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança específica reguladora de 
l’atorgament de la beca cultural, en quant a l’anunciat, als temes i als criteris de 
puntuació. 
 
Segon.- Convocar la beca corresponent als anys 2014/2015, i fixar el termini de 
presentació de propostes fins el 14 de març de 2014. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici 2014. 
 
Tercer.- Publicar la modificació de l’ordenança en el BOP, en el DOGC, en el tauler 
d’anuncis i a la pàgina web, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions o 
reclamacions, de no presentar-se’n s’entendrà aprovada definitivament sense 
necessita de prendre cap altre acord. 
 
Quart.- Publicar la convocatòria corresponent als anys 2014/2015. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la família del senyor Josep Romeu i Bisbe. 



 
 

4. APROVACIÓ INICIAL PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS-. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia es proposa l’aprovació d’un planejament derivat del 
Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que ha de permetre ordenar legalment una 
situació de fet que s’ha anat mantenint en el temps amb autoritzacions a precari. Amb 
l’aprovació del Pla de millora urbana s’inicia la tramitació urbanística perquè les 
finques que donen al carrer de l’Era puguin annexar la superfície de terreny contigua a 
l’edificació i l’Ajuntament obtingui una zona d’equipaments. L’alcalde explica que els 
veïns afectats coneixen el tema perquè se’ls ha convocat a diverses reunions i han 
mostrat la seva predisposició i interès. Finalment, l’alcalde fa una referència a Mossèn 
Reixach per agrair-li la seva col·laboració atès que el Bisbat és actualment el propietari 
de la zona d’equipaments. 
 
El regidor d’urbanisme, Santi Garolera, exposa el contingut del pla de millora urbana, i 
finalment es sotmet a votació el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana 5 –Cases de Vilalleons- segons el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte pel termini d’1 mes, mitjançant 
anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al bisetmanari El 9 Nou, a la pàgina web 
municipal www.santjuliavilatorta.cat, i al tauler d’anuncis municipal, per tal que s’hi 
puguin presentar al·legacions. 
 
Tercer.- Sol·licitar l’informe preceptiu a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, d’acord amb el que disposa l’article 87.1 del text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Quart.- Sol·licitar informe als organismes afectats per aquest planejament derivat per 
raó de llurs competències sectorials, d’acord amb el que disposa l’article 85.5 del text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a l’Associació de veïns 
de Vilalleons. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 
 

 
5. PROPOSTA DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL A VILALLEONS. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde sotmet al Ple de la Corporació el Pla 
d’actuació municipal a Vilalleons 2014-2015. 
 



A grans trets es tracta d'un document que planteja els principals objectius i accions a 
dur a terme fins l'any 2015. Són actuacions -algunes de les quals ja s'han portat a 
terme- que s'engloben en set àrees:  

- Actuacions en vialitat interurbana. En aquest apartat s’exposa detingudament el 
tema de l’accés al polígon de la Quintana. 

- Urbanisme 
- Via pública del nucli de Vilalleons 
- Noves tecnologies 
- Turisme. Vilallleons: poble turístic. 
- Cultura i Patrimoni 
- Medi Ambient 

 
Per tal d’explicar detalladament el Pla s’il·lustra als assistents amb la projecció 
d’imatges i textos explicatius del seu contingut. En l’exposició hi intervénen els regidors 
de cada àrea i especialment la regidora de Vilalleons, Adelaida Costa. 
 
Acabada la proposta, es sotmet a votació, acordant-se per unanimitat dels onze 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal a Vilalleons 2014-2015 
 
Segon: Sotmetre a informació pública el Pla d’Actuació Municipal a Vilalleons 2014-
2015, mitjançant anuncis a la pàgina web municipal, al tauler d’edictes i al Butlletí 
Oficial de la Província, perquè s’hi puguin presentar suggeriments i al·legacions. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a l’Associació de veïns de Vilalleons. 
 
 

6. MOCIÓ DE SUPORT A LES SOCIETATS OCELLAIRES DE 
CATALUNYA. 
 

L’alcalde sotmet al Ple de la Corporació la següent moció de suport a les societats 
ocellaires: 
 
“A Catalunya, durant segles, segons hi ha constància escrita a diferents documents, hi 
ha hagut una tradició important relacionada amb la tinença d’ocells fringíl·lids, que 
destaquen per la seva facilitat per viure en captivitat i pel seu cant melòdic apreciat per 
moltes persones. 
 
Aquest interès va generar fa ja gairebé més de dos segles el naixement de les 
societats ocellaires, algunes es remunten a la primera meitat del segle XIX, constitueix 
doncs, l’afició al manteniment d’aquest tipus d’ocells, una part més de la cultura de 
molts pobles i ciutats catalanes. 
 



Atès que a la nostra població hi ha associacions que tenen com a objectiu social el 
desenvolupar d’una manera organitzada aquesta afició, i que ho fan des de fa dècades 
realitzant tant concursos socials com proves del Campionat de Catalunya. 
 
Atès que el mètode de captura d’ocells que practiquen els aficionats a aquestes aus és 
absolutament selectiu i no massiu. 
 
Atès que els ocellaires capturen a l’estiu i a la tardor un nombre reduït d’ocells, els 
quals seran ensinistrats per participar als certàmens ocellaires. D’aquests ocells que 
es capturen, l’immensa majoria es tornaran a alliberar al medi natural als pocs mesos, 
ja que no reuniran prou habilitats o destresa  per participar als concursos. Aquest fet 
demostra que és una activitat sostenible amb el medi natural i amb les espècies. 
Aconseguir un ocell que sigui bon cantador per als concursos és molt difícil, i son molts 
els ocells que s’han de retornar al medi natural a la primavera, un cop comprovat que 
aquests ocells no son aptes. 
 
Recentment l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) va elaborar un estudi on s’afirma que el 
50% dels ocells capturats pels ocellaires, es retornen al medi natural un cop passat 
l’hivern. 
 
En aquest mateix estudi es posa de manifest que l’índex de mortalitat dels ocells en el 
període d’hivern és bastant elevat en els ocells nascuts durant el mateix any. Aquest 
període coincideix amb els mesos més durs per a la supervivència de les espècies, ja 
que les condicions climatològiques son més extremes. Si considerem que els 
ocellaires capturem els ocells a la tardor i els tornem a alliberar a la primavera, 
podríem estar parlant que l’impacte de la nostra activitat seria pràcticament nul o fins i 
tot positiu per les espècies, ja que els ocells mantinguts en captivitat els mesos 
d’hivern, coincidint amb el període més difícil per a la seva supervivència, serien 
alliberats un cop les condicions meteorològiques fossin més favorables, coincidint amb 
la primavera. Aquests ocells alliberats continuarien mantenint el seu cicle vital i la seva 
reproducció. 
 
Atès que segons el SIOC (Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya), amb la 
col·laboració amb l’ICO, aquestes espècies presenten de mitjana un estat de 
conservació a Europa considerat de “segura”. Tot el contrari que espècies d’aus com 
les puputs, el sit negre o la oreneta vulgar, que tot i ser espècies protegides i que resta 
prohibida la seva cacera, el seu nombre es va reduint considerablement cada any, 
possiblement amb l’abandó de l’agricultura tradicional i la falta d’aliment en els camps 
de conreu, així com dels pesticides i herbicides. 
 
Atès que aquesta activitat permet que moltes persones participin d’una vida 
associativa a les seves entitats i participin de la vida social de les seves ciutats i pobles 
i que d’altra manera no realitzarien. 
 
Atès que una activitat de segles, arrelada a la cultura catalana i al món associatiu de 
les nostres localitats amb una àmplia implantació tant al territori com en nombre 



d’aficionats, corre perill de desaparèixer relegant als seus aficionats bé a desaparèixer 
o a restar en l’obscurantisme i/o furtivisme. 
 
Per totes aquestes raons es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer: El Consistori municipal expressa el seu reconeixement a la Societat Ocellaire 
de Sant Julià de Vilatorta com a entitat arrelada des de fa dècades al nostre poble 
realitzant la seva activitat amb tota normalitat i sempre dins de les normatives que li 
són aplicables. 
 
Segon: El Consistori municipal dona suport a les entitats ocellaires d’aquesta població, 
per tal que puguin continuar realitzant la seva activitats dintre de la legalitat i les 
normatives establertes reconeixent que forma part d’una tradició centenària dins de la 
cultura catalana. 
 
Tercer: Comunicar aquests acords al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient del Govern d’Espanya. 
 
Per unanimitat dels onze regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la moció i s’acorda notificar-ho a la Societat Ocellaire de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ DE 
FACTURES DEL 3R TRIMESTRE 2013. 

 
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 
30.09.2013, l’Ajuntament havia abonat totes les obligacions reconegudes en el termini 
establert a l’esmentada Llei;  
 
Així mateix s’informa que a data 30.09.2013 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. 
 
S’adjunten els llistats corresponents. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 



2. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte als regidors dels decrets de l’alcaldia 
que s’han dictat des del darrer Ple ordinari, i que són els següents:  
 

19/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 71/13 
23/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 72/13 
23/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 73/13 
23/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 74/13 
23/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 75/13 
23/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 76/13 
23/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 77/13 
23/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 78/13 
23/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 79/13 
23/09/2013 concessió llicència d'obres núm. 80/13 
24/09/2013 Empadronament d'una persona 
25/09/2013 Empadronament d'una persona 
26/09/2013 autorització per fer estelada de confeti a Terra de Tupinots 
27/09/2013 Empadronament d'una persona 
27/09/2013 Autorització de pas 61 edició Rally Costa Brava-Girona 
30/09/2013 autorització de pas a Autoclassic Vic per Trobada autoclassic vic 
30/09/2013 Empadronament de cinc persones 
30/09/2013 Relació de factures F/2013/9 
01/10/2013 Contracte serveis arquitecte municipal 
01/10/2013 Autorització ús porxo escola Bellpuig per escola de Tennis en dies de pluja 
01/10/2013 Concessió llicència d'obres núm. 81/13 
04/10/2013 Empadronament d'una persona 
04/10/2013 Empadronament d'una persona 
07/10/2013 Empadronament d'una persona 
08/10/2013 Empadronament d'una persona 
09/10/2013 Acord incoació 13/16S 13043847  

09/10/2013 
Concessió Ajut 100€ a Vilatorta Teatre per representació "El fossar de les 
moreres" 

10/10/2013 
Autorització de pas al Club A.C.O per la 10a trobada de Vehicles clàssics de 
Taradell  

10/10/2013 Aprovació devolució part ICIO obra no executada llic. Obres 87/08 
11/10/2013 Liquidacions econòmiques taxa pavelló de Miquel Vilamala i 3 més 

16/10/2013 

Autorització trobada autocaravanes a l'aparcament del Parc de les Set Fonts al 
Club Hymer ASM 

16/10/2013 Concessió llicència de 1a. Ocupació núm. 1/2013 
17/10/2013 Empadronament d'una persona 
17/10/2013 Empadronament d'una persona 
18/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 68/13 
18/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 82/13 
18/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 83/13 
18/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 84/13 



18/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 85/13 
18/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 86/13 
18/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 87/13 
18/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 88/13 
18/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 90/13 
18/10/2013 Convocatòria linia beques ajuts extraescolars esportives 
18/10/2013 Concessió llicència de 1a. Ocupació núm. 2/2013 
22/10/2013 Liquidació econòmica ocupació via pública C. Marquesos de Vilallonga, 16 
22/10/2013 Liquidació econòmica ocupació via pública C. Montseny, 4 
23/10/2013 Acord incoació 13/17S 13046029  

24/10/2013 
Autortizació i liquidació per ús Saló Catalunya festa aniversari a Cristina 
Casadesús 

24/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 89/13 
24/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 91/13 

25/10/2013 
Autorització pas 8a Volta osona clàssic ralli i permís utilització tram av. Sant 
Llorenç  

28/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 92/13 
28/10/2013 concessió llicència d'obres núm. 93/13 
28/10/2013 Empadronament de dues persones 
28/10/2013 Empadronament d'una persona 
28/10/2013 Acord incoació 13/18S 13047814  
29/10/2013 Autorització pas XII Rallye d'hivern-Criterium Viladrau al club RallyClassic.org 

29/10/2013 
Acceptació subvenció de Diputació, per Projecte TIC desenvol. Comercial i 
turístic, fase 1, FEDER  

31/10/2013 Relació de factures F/2013/10 
05/11/2013 Acord incoació 13/19S 13048791  

07/11/2013 
Autorització de pas per XXXIV Marxa Rupit-Taradell i ús de l'antic escorxador al 
Centre Excursionista Taradell 

07/11/2013 
Control inicial règim de comunicació prèvia ambiental  i liquidació taxa activitat 
2/2013 

07/11/2013 
Control inicial règim de comunicació prèvia ambiental i liquidació taxa activitat 
4/2013 

07/11/2013 concessió llicència d'obres núm. 95/13 
07/11/2013 concessió llicència d'obres núm. 96/13 

08/11/2013 
Aprovar aportació econòmica per campanya "catalonia calling- El món ho ha de 
saber" 

08/11/2013 nomenament director d'obra "Reforma de la plaça Montseny i altres vials" 

08/11/2013 
nomenament coordinador seguretat i salut obra "Reforma de la plaça Montseny i 
altres vials" 

11/11/2013 Empadronament d'una persona 
12/11/2013 Empadronament d'una persona 
12/11/2013 Canvi titularitat llicència ambiental 15/2004 

14/11/2013 
Autorització de pas i utilització zona font de Sant Fèlix per caminada Ampa 
Escola Montrodon 

15/11/2013 Empadronament de tres persones 

15/11/2013 
Aprovació conveni en matèria de menjador escolar entre l'ajunetament i l'Escola 
Bellpuig 



18/11/2013 Empadronament d'una persona 
19/11/2013 Acord incoació 13/20S 13051290 
19/11/2013 concessió llicènica d'obres 97/13 
19/11/2013 concessió llicència d'obres núm. 98/13 
19/11/2013 concessió llicència d'obres núm. 99/13 
20/11/2013 Concessió llicència de 1a. Ocupació exp.núm. 3/2013 

20/11/2013 
Aprovació memòries Consolidació talús, reparació teulada, tancament dipòsits 
aigua 

21/11/2013 
Autoritzar a Vilatorta per la Independència instal·lar taules per "Signa un vot per 
la independència" 

22/11/2013 
Rectificació liquid. Econ. Impost sobre construccions, instal. I obres exp. Núm. 
70/13 

25/11/2013 Empadronament de tres persones 
26/11/2013 Empadronament de quatre persones 
26/11/2013 Empadronament d'una persona 
27/11/2013 Declaració de crèdits incobrables. Relacions 13008, 13009 i 13010 
27/11/2013 Empadronament d'una persona 
27/11/2013 Control inicial  règim de comunicació activitat innòcua 5/2013 
27/11/2013 Aprovació memòria per concórrer a subvenció EMO/281/2013 
28/11/2013 concessió canvi titularitat drets funeraris nínxol núm. 31 
29/11/2013 Relació de factures F/2013/11 
02/12/2013 Liquidació taxa pavelló mes d'octubre a Miquel Vilamala i 4 més 
05/12/2013 Liquidació taxa llicència autotaxi any 2013 al senyor Enric Vázquez gómez 

05/12/2013 
Liquidació taxa osupació via pública amb taules i cadires a Lluís Crispi, Josep 
Gilabert i Company Aguilar, SCP 

05/12/2013 Empadronament d'una persona 
05/12/2013 concessió llicència d'obres núm. 102/13 
05/12/2013 concessió llicència d'obres núm. 100/13 
05/12/2013 concessió llicència d'obres núm. 103/13 
05/12/2013 concessió llicència d'obres núm. 94/13 
09/12/2013 Liquidació taxa ocupació via pública c/ Montseny 
10/12/2013 Acord incoació 13/21S 13052457 
10/12/2013 Acord incoació 13/22S 13054790 
10/12/2013 Empadronament d'una persona 
10/12/2013 Empadronament d'una persona 
12/12/2013 aprovació pla de seguretat i salut "Arranjament plaça Montseny i altres vials" 
13/12/2013 Acceptació ajut programa Urgència Social de Diputació de Barcelona 
13/12/2013 Liquidació taxa pavelló mesos novembre i desembre a Miquel Colina Fatjo 

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

 
 

 
3. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 

PRESSUPOST 



D’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
l’Ajuntament ha tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la següent documentació relativa al 3r 
trimestre de 2013: 
- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2013 i detall d’execució al 

final del trimestre vençut. 
- Situació del romanent de tresoreria i previsió de tancament a final d’exercici. 
- Calendari i pressupost de tresoreria. 
- Dades d’execució de dotació de plantilla i efectius. 
- Informació que permet relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la 

capacitat o necessitat de finançament. 
- Informació complementària per a l’anàlisi de la Regla de la despesa. 
 
Els regidors es donen per assabentats del contingut de la documentació tramesa. 
 

4. PRECS I PREGUNTES. 
 

L’alcalde demana si algun regidor vol plantejar alguna qüestió. No se’n fa cap. 
L’alcalde demana introduir per urgència, prèvia declaració per part de la Corporació, 
una declaració institucional promoguda per l’Associació de Municipis per la 
independència, amb el següent contingut: 
 
“Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació 
catalana vol esdevenir un estat independent, aquest Ple, integrat per representants 
electes per la ciutadania de Sant Julià de Vilatorta, vol manifestar: 
 

1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 
Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de 
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 

2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una 
realitat. 

3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en 
llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.” 

 
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la urgència per a la introducció en el Ple 
d’aquesta declaració institucional. 
 
L’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la 
present acta. 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 
secretària de l’Ajuntament 


