
ACTA DE LA SESSIÓ 

DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 1/2013  
Caràcter: extraordinària 
Data:  30 de gener de 2013 
Horari: de 2/4 de 7 de 2/4 de 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, s’ha excusat. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva pressupost exercici 2013 
2. Aprovació inicial modificació pressupostària 5/2012 
3. Acceptació subvenció llar d’infants 2011/2012 
4. Licitació servei de neteja dels equipaments municipals. 
5. Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Gurb, Olost, Sant 

Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta i el 
Consell Comarcal d’Osona per al desenvolupament de la “Xarxa 
d’envelliment actiu d’Osona”. 



6. Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora del preu públic per la 
prestació del servei de promoció de l’autonomia. 

7. Adhesió al conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat i 
l’ACM i la FMC per al foment de l’execució de programes de la Direcció 
General d’execució penal a la de comunitat i de justícia juvenil. 

8. Aprovació inicial Pla d’actuació municipal per a nevades. 
9. Retribució SOREA pel servei de subministrament d’aigua. 
10. Ratificació compareixença en el recurs contenciós-administratiu 

530/2012 
 

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 
19 de desembre de 2012, que s’aprova per unanimitat dels assistents sense cap 
esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST EXERCICI 2013 
 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde explica les causes que motiven que el 
contingut del pressupost aprovat inicialment no coincideixi amb el que es presenta ara 
per a l’aprovació definitiva, i cedeix la paraula a la regidora d’hisenda, Adelaida Costa, 
perquè en detalli els motius:  
 
El pressupost aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 19 de 
desembre de 2012, i publicat al BOP de data 31 de desembre de 2012, complia els 
controls establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, d’acord amb l’informe d’intervenció emès a l’efecte, en el qual 
s’analitzaven l’objectiu d’estabilitat pressupostària en quant a capacitat de 
finançament, la regla de la despesa i el nivell d’endeutament. 
 
Vista la guia publicada el dia 21 de desembre de 2012, pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per a la determinació de la regla de la despesa de l’article 
12 de la Llei 2/2012, el càlcul de la regla de la despesa canvia de paràmetres de 
comparació: l’informe d’intervenció emès prenia com a referència el pressupost 



definitiu de l’exercici 2012 per al càlcul de la variació de la despesa computable que no 
pot superar la taxa aprovada de l’1,7% de referència de creixement del producte 
interior brut. En canvi, d’acord amb la guia publicada, el càlcul s’ha de realitzar a partir 
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, i estableix que en cas de no 
disposar-se se n’haurà de fer una estimació. 
 
Aquest canvi interpretatiu fa que el pressupost inicialment aprovat no compleixi el 
paràmetre de la regla de la despesa, en conseqüència cal reduir la despesa del 
pressupost de l’exercici 2013 i en consonància amb l’opció aprovada per l’Ajuntament 
es proposa reduir la despesa de les aplicacions pressupostàries 10.1.160.00 i 
16.9.160.00, corresponents als costos de la Seguretat Social de personal de 
l’Ajuntament. Per mantenir l’anivellació entre l’estat d’ingressos i despeses, es 
proposa, amb un criteri de prudència, deduir de l’ingrés corresponent a l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, aplicació pressupostària 290.00, el mateix import, 
considerant que és un ingrés imprevisible, sobretot en les actuals circumstàncies 
immobiliàries, a pesar d’haver-se modificat a l’alça la fórmula del càlcul de la base 
imposable i del tipus de gravamen a aplicar i que del resultat de la liquidació de 
l’exercici 2012, s’ha superat àmpliament la previsió del pressupost amb més del doble, 
apropant-se a la xifra del pressupost que es presentà per a l’aprovació inicial de 
l’exercici 2013. 
 
Així mateix, des de la regidoria de benestar social es proposa, als efectes de dur a 
terme un major control, desglossar l’aplicació pressupostària 08.2.480.00, referent a 
les atencions benèfico-assistencials, en tres subconceptes que obeirien als següents 
propòsits: 
08.2.480.00: aportacions a entitats amb finalitats benèfico-assistencials: 6.625 € 
08.2.480.01: subvencions a famílies per atendre les activitats extraescolars de caràcter 
esportiu: 1.875 € 
08.2.480.02:  subvencions a famílies en situació de risc d’exclusió social: 1.500 € 
 
Per majoria absoluta dels deu regidors presents dels onze que legalment componen 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, Maria Carme Sala i Vila, i amb l’abstenció del regidor Jaume Miravet i Peris, 
s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament per a l'exercici 
de 2013, que modifica l’aprovat inicialment: 
 
Ingressos 

Capítol  Euros 

1 Impostos directes 990.700,00 

2 Impostos indirectes 55.000,00 

3 Taxes i altres ingressos 903.239,10 



4 Transferències corrents 688.036,26 

5 Ingressos patrimonials 33.250,00 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 

7 Transferències de capital 212.825,89 

9 Passius financers 54.450,00 

Total ingressos 2.937.501,25 

 
 
 
 
Despeses 

Capítol  Euros 

1 Despeses de personal 821.083,55 

2 Despeses en béns corrents i serveis 1.610.198,54 

3 Despeses financeres 5.190,25 

4 Transferències corrents 119.623,10 

6 Inversions reals 304.262,30 

7 Transferències de capital  

9 Passius financers 77.143,51 

Total despeses 2.937.501,25 
 
Quedant els totals de despeses i ingressos en les mateixes quantitats, el pressupost 
queda anivellat. Així mateix el pressupost dona compliment als principis establerts a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Quart.- Publicar aquest pressupost i la seva plantilla en el BOP, en el tauler d’anuncis 
municipal i la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Trametre, telemàticament, mitjançant les corresponents aplicacions, el 
present pressupost definitiu, a la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, junt amb la resta de documentació. 
 
 
 
 
 
 



2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5/2 012 
 
La regidora d’hisenda, Adelaida Costa, exposa que a conseqüència d’haver de fer una 
liquidació estimativa del pressupost del 2012, pràcticament es pot entendre que s’han 
pogut reconèixer totes les despeses i ingressos dels quals a data d’avui l’Ajuntament 
en té coneixement, és més, explica en detall quines despeses que en anteriors 
exercicis s’imputaven a l’exercici següent, s’han pogut incloure a la liquidació de 
l’exercici 2012. Aquestes operacions fan que el resultat pressupostari de l’exercici sigui 
molt ajustat, però en canvi es dedueix un canvi en la tendència del romanent de 
tresoreria que en els darrers exercicis disminuïa. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 5/2012, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per majoria absoluta dels deu regidors presents dels onze que legalment componen la 
Corporació, 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, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 5/2012, per 
transferències de crèdit, en els següents termes: 
 

  SUPLEMENT DE CRÈDIT 
crèdit 
inicial modificació 

crèdit 
definitiu 

06,4,13100 
Retrib.personal laboral temporat, 
turisme 

     
29.075,64     

         
105,19      

      
29.180,83     

06,4,16000 Seguretat Social, turisme 
       
9.594,96      

      
1.722,22      

      
11.317,18     

15,9,16000 Seguretat Social, administració 
     
66.374,42     

         
206,27      

      
66.580,69     

13,3,21200 
Rep.manten, i conserv. Edificis i 
construc.,serveis 

       
7.500,00      

      
6.879,23      

      
14.379,23     

10,1,22706 Estudis i treballs tècnics, serveis 
     
10.327,00     

           
84,10      

      
10.411,10     

15,9,22706 Estudis i treballs tècnics, general 
     
10.693,00     

         
225,06      

      
10.918,06     

14,3,22699 Activitats festives, culturals i esportives 
     
62.000,00     

      
1.057,10      

      
63.057,10     

08,2,48000 Atencions benefiques i assistencials 
     
12.229,00     

         
930,34      

      
13.159,34     

      
     
11.209,51       

  FINANÇAMENT                      -       
  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

12,3,16000 Seguretat Social, educació   
      
2.033,68        



08,3,22102 Subminist.combustible equip. Socio   
      
9.175,83        

      
     
11.209,51       

 
 
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. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS 2011/2012 
 
Vista la comunicació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
en relació al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de la llar 
d’infants municipals, segons la qual s’atorga a l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
per al curs 2011/2012, una subvenció de 74.100 €, a raó de 1.300 € per alumne. 
 
Vista la proposta de conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, per 
al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació 
infantil de titularitat municipal per al curs 2011/2012. 
 
Atès que per al pagament de la subvenció el Departament d’Educació requereix 
l’acceptació pel Ple de l’Ajuntament i la tramesa de documentació justificativa de la 
despesa. 
 
El regidor d’ensenyament lamenta que la subvenció per al funcionament del centre 
educatiu arribi tard i rebaixada respecte el curs anterior, i també explica la incertesa 
del finançament per al curs actual. Explica que les conseqüències a nivell de 
pressupost són en primer lloc que no es complirà la previsió d’ingrés i per altra banda 
que l’import no es pot reconèixer per l’exercici 2012, sinó que s’aplicarà a l’exercici 
2013. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: acceptar la subvenció del Departament d’Educació d’un import de 74.100 € per 
al funcionament de la llar d’infants municipal Patuleia durant el curs 2011/2012. 
 
Segon: facultar l’alcalde perquè signi el conveni que el Departament d’Ensenyament 
ha tramès a l’ajuntament, que s’aprova. 
 
Tercer: trametre aquest acord al Departament d’Ensenyament juntament amb la 
documentació requerida, per tal que faci el pagament de la subvenció. 



4. LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde explica que, a pesar de tractar-se d’una 
competència de l’alcaldia, per raó de la quantia, vol assabentar al Ple que la licitació 
del servei de neteja de diversos equipaments municipals es farà per procediment 
negociat, i que l’objectiu de la licitació és mantenir el preu de l’hora i ajustar les hores a 
cada equipament a les necessitats actuals. Explica també que la participació en el 
procés de licitació obligarà les empreses a assumir la subrogació del personal de 
l’actual contractista 
 
 

5. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS D E 
GURB, OLOST, SANT QUIRZE DE BESORA, SANTA EUGÈNIA D E 
BERGA I SANT JULIÀ DE VILATORTA I EL CONSELL COMARC AL 
D’OSONA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA “XARXA 
D’ENVELLIMENT ACTIU D’OSONA”. 

 
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntaments 
de Gurb, Olost, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de 
Vilatorta, per al desenvolupament del projecte de “Xarxa d’envelliment actiu d’Osona”, 
que té per objecte principal encarregar al Consell Comarcal d’Osona la contractació 
dels serveis necessaris per portar a terme el conjunt d’activitats que s’esmenten en el 
conveni i que s’oferiran en els respectius equipaments municipals.  
 
L’alcalde descriu el procés llarg i complicat per acordar amb els altres municipis la 
forma de prestar conjuntament un servei, perquè en cadascun d’ells el punt de partida 
era diferent. Explica que es tracta de trobar la manera de prestar el servei de la forma 
més eficient possible, i que aquest conveni representa una progressió en el servei que 
s’està donant actualment. Si s’arriba al resultat esperat, l’Ajuntament només haurà de 
fer-se càrrec de les despeses de subministraments i manteniment de l’equipament. De 
totes maneres el pressupost aprovat reflecteix en l’estat de despesa, la transferència 
de 29.000 € corresponents tant a la part de quotes dels usuaris com del finançament 
que s’intentarà obtenir de la Generalitat de Catalunya, en canvi en l’estat d’ingressos 
només es preveu recuperar una part d’aquest import en concepte de preu públic. 
 
El regidor Jaume Miravet demana quina és la causa per la que la demanda del servei 
no ha coincidit amb l’assistència efectiva per part dels interessats. La regidora de 
benestar social, creu que aquesta realitat ha de canviar amb els serveis que es 
donaran a partir de la signatura del conveni. 
 
Finalment, per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar, amb efectes a partir de l’1 de febrer de 2013, el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntaments de Gurb, Olost, 



Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta, per al 
desenvolupament del projecte de “Xarxa d’envelliment actiu d’Osona”. 
 
Segon: Designar la regidora de benestar social, Trini Subirana i Arumí, representant 
d’aquest Ajuntament al Consell de la Xarxa. 
 
Tercer: Facultar l’alcalde per a la formalització d’aquest conveni. 
 
Quart: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL REGULADOR A 
DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA. 

 
En relació amb l’anterior punt de l’ordre del dia, la regidora de benestar social, Trini 
Subirana, explica les tarifes que es sotmeten a aprovació per a la prestació del servei 
objecte del conveni aprovat, diu que representa una reducció important de les tarifes 
respecte les vigents aprovades en la sessió del Ple de data 30 de maig de 2012 i 
alhora destaca la diversitat en l’oferta del servei, introduint tallers dues tardes a la 
setmana....la regidora Maria Carme Sala planteja la problemàtica de les famílies que 
necessiten el servei d’una manera diària. L’alcalde li contesta que es planteja una 
progressió en el servei, partint de l’horari actual que només inclou el matí i que a partir 
del mes de febrer ja es donarà també dues tardes. Per altra banda s’explica el canvi 
en la persona que atendrà el servei, que és una persona del poble contractada per 
FADO. L’alcalde insisteix que es tracta d’un canvi de filosofia molt important en la 
prestació del servei, per a un envelliment actiu, adreçat a totes les persones grans, no 
només amb problemes de dependència. La regidora afegeix que és un servei obert a 
persones actives i en aquest sentit ja s’ha contactat amb el casal d’avis per tal 
d’obtenir la seva complicitat. El regidor Jaume Miravet creu que és molt important 
saber-ho explicar i que d’això en dependrà l’èxit del servei. Finalment s’expliquen en 
detall les tarifes proposades en l’ordenança que regula el preu públic, i l’alcalde 
comenta l’incentiu que es preveu perquè l’usuari utilitzi el servei de menjador, oferint-li 
la gratuïtat dels tallers de la tarda. El senyor Jaume Miravet creu que és difícil que una 
persona que no necessiti assistència es quedi al centre a dinar, la regidora li contesta 
que és important destacar l’aspecte sociabilitzador que compleix el servei de 
menjador, com a lloc de trobada i d’intercanvi d’experiències de les persones, a banda 
de la funció que es dóna a aquelles persones més dependents a les quals se’ls ofereix 
una alimentació adequada. El regidor de serveis, Santi Garolera, explica que s’està 
treballant en la possibilitat que la cuina del casal d’avis tingui la consideració de cuina 
central, que permeti donar el servei de menjador al centre, tot i que aquest solució 
tingui avantatges però també inconvenients. 
 
L’alcalde diu que espera que el servei tingui molta acceptació i anuncia que es farà 
una reunió el proper 4 de febrer per explicar-ho. 
 



Vist el contingut de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del 
servei de promoció de l’autonomia, amb el corresponent estudi econòmic, 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: derogar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de 
centre de dia, aprovada en la sessió plenària de data 30 de maig de 2012 
 
Segon: aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança fiscal reguladora del preu 
públic per a la prestació del servei de promoció de l’autonomia. 
 
Tercer: sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la 
publicació de l’anunci en el BOP, l’ordenança aprovada provisionalment. 
 
Quart: Durant el període d’exposició pública de l’establiment de l’Ordenança fiscal  
aprovada 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. 
 
 
 

7. ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍ CIA 
DE LA GENERALITAT I L’ACM I LA FMC PER AL FOMENT DE  
L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
D’EXECUCIÓ PENAL A LA DE COMUNITAT I DE JUSTÍCIA 
JUVENIL. 

 
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, en què es fixen les línies de col·laboració entre el Departament 
de Justícia i les entitats locals en l’execució de programes que son competència de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. 
 
Atesa la possibilitat que l’Ajuntament es pugui adherir a aquest conveni i facilitar 
activitats per a l’execució de la mesura de prestacions en benefici de la comunitat. 
 
El regidor Jaume Miravet, demana si és obligatori acceptar totes les persones que el 
Departament de Justícia proposi, l’alcalde li contesta negativament i explica el 
procediment que s’ha fet amb la persona que actualment està realitzat tasques de 
suport a la brigada municipal. El regidor de serveis, Santi Garolera, comenta 
l’experiència que en el desenvolupament d’aquest conveni ha viscut a l’Ajuntament de 
Vic. 



Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al conveni de 
col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, en què es fixen les línies de col·laboració entre el Departament de 
Justícia i les entitats locals en l’execució de programes que son competència de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. 
 
Segon: Notificar el present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, als efectes oportuns. 
 
 
 

8. APROVACIÓ INICIAL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A  
NEVADES. 

 
 
El regidor Jaume Vilella explica que en execució del 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, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de juny de 
2012, i signat el passat 15 d’octubre, s’ha redactat per part dels serveis tècnics del 
Consell Comarcal el Pla d’actuació municipal per a nevades, un dels plans d’actuació 
que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha de tenir aprovat entre d’altres. 
 
Vist el contingut del Pla d’actuació municipal per a nevades, per unanimitat dels deu 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, 
s’acorda: 
 
Primer: aprovar inicialment el Pla d’actuació municipal per a nevades redactat per part 
dels serveis tècnics del Consell Comarcal d’Osona. 
 
Segon: sotmetre el Pla a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant 
anunci al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis municipal. 
 
Tercer: en el supòsit que no es presenti cap reclamació l’acord d’aprovació esdevindrà 
definitiu sense necessitat de prendre cap altre acord, i es procedirà a la seva remissió 
a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si es donarà publicitat a les mesures que preveu el 
Pla. El regidor Santi Garolera contesta que el Pla pròpiament va dirigit a les persones 
encarregades de coordinar les actuacions que s’hi preveuen. 
 
 



9. RETRIBUCIÓ SOREA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA. 

 
Vista la proposta presentada per SOREA de retribució per a la prestació del servei de 
subministrament d’aigua per a l’exercici 2013. 
 
L’alcalde considera que el Ple de l’Ajuntament no pot acceptar la proposta presentada 
tenint en compte que si bé inclou correctament els costos d’explotació d’Aigües 
d’Osona SA que es repercuteixen en el preu facturat en alta, també inclou el cost de 
gestió per part de SOREA del la repercussió de la Llei 5/2012, de 20 de març, per la 
qual es modifica el tractament del cànon de l’aigua. Considera que els augments 
successius en la retribució a SOREA per la prestació del servei de subministrament 
d’aigua poden esmorteir la despesa que l’arrendatària del servei ha de suportar per la 
gestió imposada del cànon, ja que en cas contrari al final s’hauria de repercutir al 
consumidor i considera que cal fer de fre a un augment de la taxa a l’usuari. En 
conseqüència proposa prendre el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar amb efectes des del 1er de gener de 2013, la retribució a SOREA pel 
servei de subministrament domiciliaria d’aigua potable a 0’7084 €/m3. 
 
Segon.- Notificar el present acord a SOREA, als efectes oportuns. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 
 
 

10. RATIFICACIÓ COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTECIÓ S-
ADMINISTRATIU 530/2012 

 
 
L’alcalde deixa aquest tema a sobre la taula, per a una propera sessió plenària. 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 

L’alcalde demana als regidors si tenen algun prec o pregunta per plantejar, el regidor 
Jaume Miravet exposa que en el Ple del mes d’agost el regidor d’esports va explicar 
que s’havia arribat a un acord amb el concessionari del gimnàs del pavelló perquè els 
primers equips dels clubs de futbol i de bàsquet del poble poguessin utilitzar les 
instal·lacions del gimnàs gratuïtament fins el mes de desembre, i que fins ara aquest 
compromís no s’ha complert. El regidor d’esports contesta que el concessionari ha 
tractat el tema directament amb els clubs, i que a partir del mes de gener fins el mes 
de juny d’aquest any, dos equips de futbol i un de bàsquet utilitzaran el servei del 



gimnàs gratuïtament, i que la decisió sobre quins han de ser els equips s’ha pres per 
part dels respectius clubs. 
 
 
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 
 
 


