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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 6/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 29 de maig  de 2013 
Horari: de 2/4 d 10 a 2/4 d’11 
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, s’ha excusat 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal núm.60 reguladora de la 
taxa per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics. 

2. Aprovació inicial modificació pressupostària 1/2013. 
3. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència 39/2013. 
4. Aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no 

urbanitzable. 
5. Moció en defensa del català a la franja de ponent i per la supressió de les 

denominacions LAPAO i LAPAPYP de la llei de llengües d’Aragó 
 

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 ANTERIOR. 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i pregunta si s’aprova l’acta de la sessió ordinària de data 
24 d’abril de 2013, que s’aprova per unanimitat dels assistents sense cap esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM.60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS CULTURALS, ESPORTIUS I LÚDICS. 

 
L’alcalde explica la proposta de tarifes del casal d’estiu municipal, considera que són preus 
assequibles per les famílies. El regidor de joventut, Marc Vilarrasa, exposa les modificacions 
introduïdes respecte la proposta del darrer any: es proposa augmentar la durada del casal 
en dues setmanes més i mantenir els preus tenint en compte la situació econòmica actual. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per a la 
prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
 
6. Per a la realització de l’activitat casal d’estiu   

 
 setmana 

45 € 

 
 setmanes 

75 € 

 
 setmanes 

100 € 

 
 setmanes 

120 € 

 
 setmanes 

150 € 

 
 setmanes 

170 € 

 
 setmanes 

185 € 

 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de l'endemà 
de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats 



puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En el 
supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat 
prendre cap altre acord. 
 
 

2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2013. 
 
L’alcalde explica el contingut de la modificació que preveu la realització d’unes inversions 
consistents en la redacció de dos projectes tècnics d’obres que es preveu finançar amb el 
romanent de tresoreria afectat producte de l’alienació de patrimoni. També hi està previst 
l’import de la responsabilitat patrimonial convinguda i aprovada pel Ple en sessió de data 27 
de febrer de 2013. Finalment hi consta el cost de l’atenció als usuaris del centre de promoció 
de l’autonomia en la franja del migdia que inclou el servei de menjador i que es financia a 
partir de les quotes dels usuaris i d’una transferència de crèdit de l’aplicació pressupostària 
corresponent al conveni amb el Consell Comarcal.   
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2013, així com l’informe emès per part de 
secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2013, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 
inicial modificació 

crèdit 
definitiu 

          

4,16,61900 

Redacció Projecte obra PUOSC: 
Renovació d'infraestructures del nucli 
històric i comercial de Sant Julià 

                   
-        

      
18.000,00     

      
18.000,00     

01,1,61901 

Redaccio Projecte FEDER: 
Desenvolup. Comercial i turístic de Sant 
Julià, regeneració urbana carrers casc 
antic   

      
18.000,00     

      
18.000,00     

16,9,48900 Responsabilitat patrimonial   
           
785,88      

           
785,88      

08,2,22715 
Treballs realitzats per empreses, 
assistència social   

      
13.200,00     

      
13.200,00     

  TOTAL   
      
49.985,88       

          

  FINANÇAMENT     
                   
-        

  Romanent finançament afectat   
      
36.000,00       

  MAJORS INGRESSOS       

11500 
Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 

    
207.000,00     

           
785,88      

    
207.785,88     

31100 Taxa xarxa envelliment actiu 
        
8.000,00      

      
11.800,00     

      
19.800,00     



  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

08,2,46700 
Transferència al Consorci d'Osona de 
Serveis Socials 

      
53.030,00     

        
1.400,00      

      
51.630,00     

          

  TOTAL   
      
49.985,88       

 
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. 
 

3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A LA LLICÈNCIA 
39/2013. 

 
Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament del 
preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap pista de 
pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren unes 
especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de l’impost, per 
a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent que hi concorren 
especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació corresponent 
amb la quota bonificada. 
 
Feta la proposta, l’alcalde explica que es va plantejar la possibilitat que fos el propi 
Ajuntament qui, en terrenys municipals, construís una pista de pàdel, però que amb la 
voluntat de no perjudicar a un club esportiu del poble que no passa per un bon moment, es 
va decidir recolzar la iniciativa del club tennis Sant Julià amb la proposta presentada que 
permetia l’accés a tots els veïns i no només als socis. 
 



El regidor Jaume Miravet exposa que hi ha defectes de forma a l’expedient en quant a l’autor 
del projecte i al títol de l’actuació. L’alcalde li respon que efectivament és un error formal, 
però deixa clar que l’arquitecte municipal no ha cobrat honoraris per la redacció del projecte, 
ja que ho ha fet com a personal dels serveis tècnics municipals i confirma que es corregirà el 
títol de l’actuació. El regidor d’urbanisme, Santi Godayol, proposa al senyor Jaume Miravet 
que es demani a l’entitat que redacti un projecte, aquest últim respon que la seva intenció no 
és la d’endarrerir la inauguració de la pista sinó que es corregeixin els defectes que hi ha a 
l’expedient. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta que s’aprova amb els vots a favor del/de les 
regidors/es: 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 del 
senyor Jaume Miravet i Peris, que ho justifica pels motius exposats i per cap altre qüestió. 
 

4. APROVACIÓ PRÈVIA D’UN PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA 
D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE. 

 
Vista la sol·licitud de llicència municipal per a l’activitat recreativa de paint ball a les 
parcel·les 89 i 84 del polígon 5 del cadastre de rústica de Vilalleons, a la finca del Gili, 
promoguda pel senyor Raül Casassas, acompanyada de la documentació corresponent. 
 
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, emesos en sentit favorable tant la 
llicència de l’activitat recreativa com de la llicència urbanística. 
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció sobre el procediment per a la tramitació del 
projecte d’actuació específica d’interès públic i de la llicència municipal de l’activitat 
recreativa. 
 
Atès que la llicència urbanística d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no 
urbanitzable ha d’estar sotmesa a informació pública, prèvia aprovació per l’Ajuntament i la 
seva aprovació definitiva correspon a la comissió territorial de les comarques centrals. 
 
Atès que la sol·licitud i projecte de llicència d’establiment obert al públic ha sotmetre’s a 
informació pública i audiència veïnal. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte de l’activitat recreativa de paint ball a les parcel·les 89 
i 84 del polígon 5 del cadastre de rústica de Vilalleons, a la finca del Gili, promoguda pel 
senyor Raül Casassas, com a actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública per un termini d’un mes el projecte perquè s’hi puguin 
presentar les al·legacions oportunes i donar audiència als veïns immediats de l’activitat. 
 
Tercer: Acordar que en el supòsit que no es presentin al·legacions, el projecte es trametrà a 
la comissió d’urbanisme de les comarques centrals als efectes de la seva aprovació 
definitiva. 
 



Abans de procedir a la votació, l’alcalde explica el projecte i el procediment que s’ha seguit 
amb els informes favorables de les Administracions competents, entén que com a activitat 
econòmica cal garantir que es compleixin totes les condicions que la normativa estableix. La 
regidora Maria Carme Sala planteja els seus dubtes davant el desconeixement de l’activitat. 
El regidor Lluís Vilalta ressalta positivament la novetat en el municipi de les dues activitats 
que s’han tractat en aquest Ple: pàdel i paint ball. Tots els regidors hi coincideixen. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 

5. MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ A LA FRANJA DE PONENT I PER LA 
SUPRESSIÓ DE LES DENOMINACIONS LAPAO I LAPAPYP DE LA LLEI 
DE LLENGÜES D’ARAGÓ 

 
Atès que el Govern d’Aragó ha derogat la Llei de llengües de l’any 2009 per aprovar-ne una 
de nova, en la qual desapareixen el català i l’aragonès, el català es denomina LAPAO 
(Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental) i l’aragonès, LAPAPYP (Lengua Aragonesa 
Propia de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica). 
Atès que el Govern d’Aragó no respecta la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries, signada pel Govern espanyol en data del 5 de novembre de 1992, ratificada el 
9 d’abril de 2001 i que va entrar en vigor el 1 d’agost de 2001. 
Atès que la decisió del Govern d’Aragó desmantella sense respecte tot el treball científic de 
lingüistes i institucions com ara l’Institut d’Estudis Catalans o la Real Academia de la Lengua 
Española, que reconeixen que la llengua que es parla a les comarques de la Franja de 
Ponent és el català. 
Atès que és un insult a la intel·ligència i a la dignitat denominar LAPAO i LAPAYPYP les 
llengües catalana i aragonesa, respectivament. 
Atès que aquest intent del Govern d’Aragó d’esquarterar la unitat del català i de reduir les 
variants locals com el calaceità, el queretà, el fragatí o el mequinensà al LAPAO podria 
constituir un genocidi lingüístic únic. 
Atès que la nostra  llengua, el català, és la que es parla a les Illes Balears, Catalunya, 
Andorra, el País Valencià, l’Alguer i Cerdenya i és la novena llengua europea,  
Atès que la decisió del Govern d’Aragó podria afectar negativament el reconeixement 
científic, legal i laboral dels habitants de la Franja a l’hora de validar els estudis i les 
titulacions de català amb relació a les titulacions equivalents al Principat de Catalunya, les 
Illes Balears, el País Valencià i Andorra. 
Atès que el Govern d’Aragó ha trencat tots el consensos científics i lingüístics utilitzant la 
llengua com un element d’enfrontament i de tensió, amb la intenció de crear un fals debat tot 
esborrant unes senyes d’identitat, històriques i lingüístiques pròpies de l’Aragó. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
Primer.- Demanar al Govern espanyol i al Govern d’Aragó el compliment de la Carta 
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. 
 
Segon.- Demanar al Govern d’Aragó la retirada de la Llei de llengües aprovada el passat 9 
de maig de 2013.  
Tercer.- Demanar al Govern d’Aragó el ple reconeixement del català com a idioma que es 
parla a la Franja de Ponent. 



Quart.- Demanar al Govern d’Aragó el desplegament de tots els mitjans per a l’aprenentatge 
del català.  
Cinquè.- Enviar còpia telemàtica d’aquests acords als governs d’Aragó, Catalunya i l’Estat 
espanyol, i també a tots els grups polítics dels Parlaments d’Aragó, i Catalunya. 
 
La moció s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, l’alcalde creu que és interessant l’argumentació perquè 
parteix d’una reglamentació europea que té per principi el respecte a la diversitat lingüística. 

 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
L’alcalde demana si algun regidor vol plantejar cap qüestió; el senyor Jaume Miravet 
planteja el tema de les noves tarifes per la recollida de residus sense complir el compromís 
d’avisar els veïns afectats per la quota domèstica en domicilis disseminats. L’alcalde admet 
l’error, perquè es va fer en posterioritat a la liquidació i la carta s’ha retardat. És un error de 
comunicació. L’alcalde demana al senyor Jaume Miravet si els regidors eren conscients que 
s’havia aprovat la quota de domèstic urbà i rural. El regidor respon que a la proposta que se 
li va passar no hi era. L’alcalde demana a la secretària que llegeixi el contingut de l’acta de 
30 d’octubre de 2012, creu que en els veïns se’ls ha de dir quin és l’acord de Ple, l’alcalde 
es mostra molest, assumeix l’error de no avisar abans de la liquidació, però estar convençut 
d’haver fet un tema de justícia, perquè hi havia greuges comparatius en disseminat i que el 
padró fiscal d’aquesta taxa no segui cap criteri, havent-se de prendre una decisió valenta. 
L’alcalde afegeix que algun veí de Vilalleons els ha explicat que havia parlat amb regidors de 
l’Ajuntament els quals el havien assegurat que no estava aprovat i que en conseqüència no 
ho havien de pagar. El senyor Jaume Miravet nega que digués que no paguessin. L’alcalde 
es mostra enfadat perquè la seva actitud durant l’oposició en aquest tema de residus no va 
ser la mateixa que està demostrant el grup municipal de CIU.  L’alcalde diu que ho varen 
aprovar pel Ple, sense cap afany d’amagar res i molt menys en matèria tributària. El regidor 
Jaume Miravet demana que si es plantegen modificacions entre la proposta que se’ls 
entrega pel Ple i la celebració de la sessió se’ls hi comuniquin. L’alcalde diu que s’atendrà el 
prec però que en aquest cas no es va produir desinformació. El regidor Jaume Miravet 
explica que no discuteix la tarifa. L’alcalde demana que es faci una oposició responsable. 
També explica la gestió de la recaptació en el cas de les autoritzacions genèriques per 
domiciliació de tributs, i assegura que els recàrrec s’anul·laran perquè no hi ha hagut la 
informació prèvia. Tampoc s’ha plantejat  aplicar liquidacions amb caràcter retroactiu amb 
aquestes tarifes domèstiques en sòl rústic. 
Finalment 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 
 


