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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2013  
Caràcter: ordinària 
Data:  3 d’abril de 2013 
Horari: de 2/4 d 10 a ¾ 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 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor. 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 
ABSENTS 

 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor, que 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 reguladora del preu públic 
de la llar d’infants municipal. 

2. Moció per a la incorporació de l’Ajuntament a l’Associació espanyola de 
ciutats de la ceràmica. 

 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Liquidació pressupostària exercici 2012 
2. Informe sobre els controls financers en el pressupost 2013 
3. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures del 4rt trimestre 

2012. 



4. Resolucions de l’alcaldia. 
5. 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 extraordinària de 
data 27 de febrer de 2013, que s’aprova per unanimitat dels assistents sense cap esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISC AL 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUN ICIPAL. 
 

L’alcalde dóna la paraula al regidor d’educació, Jaume Vilella, perquè expliqui la proposta. 
Aquest planteja la modificació de l’ordenança que regula el preu públic de la llar d’infants en 
el sentit d’aplicar a les quotes actuals l’IPC anual, i també d’afegir un import per material que 
es cobrarà en dues vegades, atès que la despesa en material que suporta l’Ajuntament és 
molt elevada i que junt amb les altres despeses fa que el resultat de l’estudi de costos del 
servei sigui deficitari. Explica que ha fet una comparativa amb altres llars d’infants de la 
comarca i que la Patuleia és de les més barates. Creu important fer publicitat del servei a 
nivell comarcal perquè a l’haver-hi dues llars d’infants en el poble, les necessitats de les 
famílies del poble estan cobertes. El regidor Feliu Puigbò demana si l’altra llar d’infants del 
poble treballa en igualtat de condicions respecte el compliment de normativa que s’imposa a 
la municipal, el regidor d’educació respon que és el servei d’inspecció del Departament 
d’Ensenyament qui ha de fer els controls pertinents.  
A partir d’aquest moment es genera un debat sobre les causes que han provocat la 
disminució de matrícules a la llar d’infants Patuleia: El regidor Santi Garolera creu que s’han 
d’afegir més factors que provoquen que les famílies no hi portin els infants, a banda que al 
poble n’hi hagi una altra, parla de crisi i d’atur, el regidor Jaume Miravet considera clau el 
tema d’horari, i fa una comparació entre les dues llars d’infants per arribar a la conclusió que 
aquest fet és el que motiva a les famílies a matricular els infants al centre que té un horari 
més ampli. En relació al tema de l’horari la regidora Maria Carme Sala considera que no 
s’hauria d’aplicar cap preu a l’hora extra que s’ofereix i considerar-ho inclòs en el preu per 
assistència i demana que es mantinguin les quotes un any més, el regidor d’educació 
exposa que molt poques famílies fan ús d’aquest servei i per tant aquest no és un factor 
decisiu per entendre la disminució de matrícules. També s’apunta al fet de la continuïtat en 
els estudis que ofereix l’altre centre, el regidor Lluís Vilalta creu que aquest és un tema 



important que pot fer que  les famílies optin per un centre on s’imparteix fins a ESO, el 
regidor d’educació considera que aquest no hauria de ser un argument perquè 
l’ensenyament públic té un nivell elevat i ho demostren els resultats de l’escola Bellpuig i de 
la secció d’institut de Calldetenes, aquest últim en les darreres avaluacions del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, va obtenir la millor valoració de tots els instituts de tota la 
comarca. 
L’alcalde conclou el debat afirmant que l’aposta de l’Ajuntament és per  l’ensenyament 
públic, valora positivament que a Sant Julià de Vilatorta coexisteixin dos models educatius 
perquè això incentiva la motivació dels equips i permet a les famílies escollir l’educació que 
volen per als seus fills i coincideix amb el regidor d’educació en el fet que fa falta donar a 
conèixer el servei de la llar d’infants municipal que s’està donant, amb unes instal·lacions 
que compleixen en escreix la normativa vigent i amb un equip de professionals competents i 
preparats per atendre el servei públic que ofereix l’Ajuntament. 
 
Finalment, 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 llar d’infants 
municipal, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quantia 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
2. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 
 
    Concepte Euros  

-  Jornada completa: matí + tarda + berenar (de les 8 del matí a 6 de la tarda) 152,00 / mes 

-  Dinar (tot el mes) 99,50 / mes 

-  Dinar dies esporàdics      8,00 / dia 

-  Quota inicial 
-  Material 

84,00 / curs 
30 / curs (en 
dues quotes) 

- Servei d’acollida ( de 2/4 de 8 a 8 del matí o de 6 a 2/4 de 7 de la 
tarda) esporàdic 

      2 / dia 

- Servei d’acollida ( de 2/4 de 8 a 8 del matí o de 6 a 2/4 de 7 de la 
tarda) tot el mes 

15,50 / mes 

 

a. S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació (no en 
les dietes) en el cas d’haver-hi més d’un germà matriculat en el centre. 



S’aplicarà un descompte del 10% sobre les tarifes d’atenció, cura i educació (no en les 
dietes) en les famílies nombroses. 
Aquests dos conceptes subvencionables no són acumulables. 
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es 
prestaran gratuïtament, previ informe dels serveis socials. 
 

b. L’horari del matí de 8 a 12 del migdia. L’horari de la tarda és de les 3 a 6 de la tarda. 
Horari que s’amplia si es fa ús del servei d’acollida mitja hora al metí i mitja hora a la tarda.  
1. Amb caràcter previ a l’inici del servei i en el moment de formalitzar la matrícula, s’haurà 

de satisfer l’import corresponent al pagament de la quota inicial que no serà retornat en 
el supòsit de renúncia a la incorporació al curs.  

2. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des que es 
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior. 

3. El preu públic es pagarà en la primera desena de cada mes. 
 

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. MOCIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT A 
L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE CIUTATS DE LA CERÀMICA. 

 
L’alcalde explica que amb l’organització de la Fira del Tupí s’han establert relacions  amb 
altres municipis catalans, Argentona, Quart, Breda, la Bisbal... i tots ells estan en una 
associació que en aquest cas té caràcter espanyol. L’objectiu és mantenir  sinèrgies amb 
altres municipis que tenen els mateixos interessos. Considera que la quota que s’ha de 
satisfer de ben segur es veurà compensada pels beneficis que generarà.  
 
Atès que 23 municipis de l’estat espanyol van constituir el novembre de 2007 l’Associació 
Espanyola de Ciutats de la Ceràmica, amb la voluntat de portar a terme projectes i accions 
conjuntes en el marc d’una xarxa de municipis units pels seus vincles amb la ceràmica i 
complementar així l’acció de les associacions italiana, francesa i romanesa de ciutats de la 
ceràmica (AiCC, AfCC, ArCC), constituïdes anteriorment amb la voluntat de crear una xarxa 
europea de ciutats de la ceràmica. 
 
Atès que actualment són ja més de 30 els membres de l’esmentada associació, integrada 
per municipis que tenen vincles històrics, productius i culturals amb la ceràmica, amb la 
finalitat de defensar els seus interessos comuns i impulsar l’intercanvi d’experiències, la 
difusió de nous coneixements, la formació, les estratègies comercials i l’execució d’altres 
projectes  de forma conjunta per contribuir al desenvolupament econòmic, cultural, turístic i 
social dels municipis que l’integren. 
 



Atesos els vincles històrics, culturals i productius de la nostra població amb la ceràmica i la 
necessitat d’impulsar nous projectes que contribueixin a la seva constant millora i 
desenvolupament. 
 
Atès que correspon als Ajuntaments ser membres de ple dret de l’associació, com a màxima 
institució democràtica de representació dels municipis. 
 
Atès que el representant de l’Ajuntament a aquesta associació ha de ser l’alcalde o un altre 
càrrec electe d’aquesta Corporació municipal. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’Associació 
Espanyola de Ciutats de la Ceràmica i sol·licitar la seva acceptació com a soci ordinari de la 
mateixa. 
 
Segon.- Acceptar els estatuts de l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica que 
s’adjunten com annex. 
 
Tercer.- Designar el senyor Josep Maria Company i Sala en la seva qualitat de regidor 
delegat de l’àrea de turisme i promoció econòmica com a representant de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta en els diferents òrgans de govern de la l’Associació Espanyola de 
Ciutats de la Ceràmica i en substitució seva en cas d’absència o malaltia, el senyor Joan 
Carles Rodríguez Casadevall, en la seva qualitat d’alcalde. 
 
Quart.-  Aprovar l’aportació de 450 euros com a quota anual de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta, i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per l’import esmentat a favor de la 
l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica. 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta íntegrament. 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2012 
 
D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, una vegada 
efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte al Ple de la 
Corporació en la primera sessió que es porti a terme. 
 
Per Decret de l’alcaldia de data 14 de març de 2013 s’ha aprovat la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2012, previ informe de secretaria-intervenció, i amb el següent contingut: drets 
pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat 
pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria. 
 



La regidora d’hisenda, Adelaida Costa explica el contingut dels estats de la liquidació. 
Referent al romanent de tresoreria exposa que tot i ser positiu és d’un import molt semblant 
a l’any anterior, perquè amb l’objectiu de partir d’una base elevada, dins el marge que cada 
aplicació pressupostària permetia, per calcular la regla de la despesa de l’exercici 2013, 
s’han imputat a l’exercici 2012 despeses que en altres exercicis s’haguessin comptabilitzat 
en l’actual, com ara la seguretat social del mes de desembre, el cànon de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i d’altres conceptes per als quals s’ha demanat al corresponent 
proveïdor que la factura tingués data 2012. 
L’alcalde fa una valoració positiva de la liquidació i ressalta l’esforç que els regidors han fet 
en la contenció de la despesa. Per altra banda mostra el seu enuig en la precipitació, la 
provisionalitat i canvis de criteris en la publicació de normes i instruccions que des del 
Ministeri d’Hisenda es dicten per a l’aplicació de controls financers, que donen com a 
resultat una disminució en l’autonomia dels Ajuntaments. 
 
El  Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici 2012. 
 
 

2. INFORME SOBRE ELS CONTROLS FINANCERS EN EL PRESS UPOST 
2013 

 
En aquest punt de l’ordre del dia la regidora d’hisenda, Adelaida Costa, explica als regidors 
els diferents informes que s’han emès sobre els controls financers derivats de la Llei 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aplicats al pressupost de l’exercici 2013. 
En l’aprovació inicial que es va fer el mes de desembre els controls prenien com a punt de 
referència el pressupost de l’any 2012; quan amb posterioritat a aquest acord, el Ministeri 
publica una guia per al càlcul de la regla de la despesa, l’Ajuntament va haver d’aprovar un 
pressupost definitiu amb uns nous informes a partir de l’estimació de la liquidació de 
l’exercici 2012. Finalment i atenent l’obligació de subministrament d’informació prevista a la 
Llei d’estabilitat, que ha variat el termini en diverses ocasions, l’Ajuntament ha tramès la 
documentació relativa al pressupost de l’exercici 2013 amb els informes dels controls 
financers calculats a partir de la liquidació definitiva del pressupost del 2012. La regidora 
explica que en aquests darrers informes es posa de manifest que es continua assolint el 
compliment dels tres controls financers que estableix la Llei d’estabilitat, és a dir l’equilibri 
pressupostari, l’objectiu del deute i la regla de la despesa. 
 
Tots els regidors de la Corporació es donen per assabentats dels informes derivats de la Llei 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en el pressupost de l’exercici 2013, així 
com de tota la documentació tramesa al Ministeri d’Hisenda, en compliment de l’Ordre per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri 
d’Hisenda. 
 
 

3. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ  DE 
FACTURES DEL 4RT TRIMESTRE 2012. 

 
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 31.12.2012, l’Ajuntament 



havia abonat totes les obligacions reconegudes en el termini establert a l’esmentada Llei, 
adjuntant els llistats corresponents.  
Així mateix s’informa que a data 31.12.2012 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. 

 
El Ple es dóna per assabentat. L’alcalde explica que en el moment en que es desenvolupin 
les inversions finançades per altres Administracions i considerant que els pagament de les 
subvencions es fan en molt retard, l’Ajuntament tindrà problemes de tresoreria, perquè la 
pòlissa que s’ha de concertar està prevista per l’endarreriment en el cobrament de les 
transferències corrents, que fins ara es pot assumir per l’ingrés obtingut per l’alienació dels 
solars del pla parcial del Solà.  
 
 

4. 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:  
 

 
01/10/2012 Contractació arquitecte municipal 
18/12/2012 Acord incoació 12/20S 12063288 
18/12/2012 Concessió llicència d'obres núm. 111/12 
18/12/2012 Concessió llicència d'obres núm. 109/12 
18/12/2012 Concessió llicència d'obres núm. 108/12 
18/12/2012 concessió llicència d'obres núm. 107/12 
18/12/2012 concessió llicència d'obres núm. 110/12 
18/12/2012 Concessió llicència d'obres núm. 112/12 
21/12/2012 Contractació 5 monitors per Saló de Nadal dies 27 al 29 de desembre 
21/12/2012 Aprovació projecte reforma sala tècnica piscines d'estiu municipals 
27/12/2012 concessió llicència d'obres núm. 114/12 
27/12/2012 Concessió llicència d'obres núm. 113/12 
28/12/2012 empadronament d'una persona 
28/12/2012 Empadronament de tres persones 
28/12/2012 Empadronament de dues persones 
31/12/2012 Atorgament ajuts famílies per activitats esportives 
31/12/2012 Relació de factures F/2012/12 
31/12/2012 Concessió ajuts a famílies per activitats esportives 
02/01/2013 Empadronament de tres persones 
07/01/2013 empadronament d'una persona 
07/01/2013 Empadronament de tres persones 
08/01/2013 empadronament d'una persona 
08/01/2013 empadronament d'una persona 
09/01/2013 Empadronament de tres persones 
10/01/2013 Empadronament de tres persones 
11/01/2013 empadronament d'una persona 
15/01/2013 concessió llicència d'obres 116/12 



15/01/2013 concessió llicència d'obres 117/12 
15/01/2013 concessió llicència d'obres 115/12 
15/01/2013 concessió llicència d'obres 3/13 
15/01/2013 concessió llicència d'obres 2/13 
15/01/2013 concessió llicència d'obres 1/13 
22/01/2013 Liquidació taxa pavelló mes de setembre de 2012 a Miquel Vilamala i 3 més 
22/01/2013 Liquidació taxa pavelló mes d'octubre de 2012 a Miquel Vilamala i 3 més 
22/01/2013 resolució règim de comunicació activitat expedient 6/2012 
28/01/2013 Empadronament de dues persones 
29/01/2013 Empadronament de dues persones 
30/01/2013 compareixença en el recurs contenciós-administratiu 530/2012 
31/01/2013 empadronament d'una persona 
31/01/2013 Relació de factures núm. F/2013/1 
04/02/2013 resolució règim de comunicació activitat expedient 3/2012 
04/02/2013 declaració de crèdits incobrables 
06/02/2013 contractació substitut baixa laboral conserge pavelló 
07/02/2013 Acord incoació 13/1S 13005492 
07/02/2013 Acord incoació 13/2S 13006735 
07/02/2013 Comaperixença recurs Jutjat Social 1 Granollers. Acomiadament 842/2012 
08/02/2013 Liquidació econòmica aprofitament urbanístic c/. Del Puig, 1 
12/02/2013 empadronament d'una persona 
12/02/2013 Proposta nomenament regidor comissió elecció director/a escola Bellpuig 
15/02/2013 empadronament d'una persona 
18/02/2013 Modificació decret compareixença recurs conten-adm 530/2012 
18/02/2013 Autorització de pas per Rally Esprint Sant Julià 
18/02/2013 Informe per servei català de trànsit per 16è Rally Esprint Sant Julià 
18/02/2013 Empadronament de dues persones 
19/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 4/13 
19/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 5/13 
19/02/2013 Empadronament de dues persones 
20/02/2013 concessió llicència de 1a. Ocupació c/. Dr. Anglada, 28 
20/02/2013 Concessió ajut de 100 euros per Premis Litaeraria Àngels Viladomat i Antoni Pous 
21/02/2013 Empadronament de dues persones 
22/02/2013 empadronament d'una persona 
23/02/2013 Acord incoació 13/3S 13010483 
25/03/2013 Autorització de pas per X edició Rally Costa Brava Històric 
25/02/2013 Autorització de pas per Marxa ciclloturista Terra de Volcans del Club Ciclista Amer 
26/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 15/13 
26/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 14/13 
26/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 13/13 
26/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 12/13 
26/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 11/13 
26/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 10/13 
26/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 9/13 
26/02/2013 concessió llicència d'obres núm. 8/13 
27/02/2013 Empadronament de tres persones 
27/02/2013 empadronament d'una persona 



28/02/2013 Liquidació taxa ús pavelló a Fundació Universitària Balmes 

28/02/2013 
resolució règim de comunicació de la modificació no substancial activitat expedient 
23/2004 

28/02/2013 Relació de factures F/2013/12 
01/03/2013 liquidació econòmica aprofitament urbanístic C. Centre, 26-28-29-31 
04/03/2013 empadronament d'una persona 
05/03/2013 Acord incoació 13/4S 13011685 
05/03/2013 Liquidació taxa pavelló mes de novembre de 2012 a Miquel Vilamala i 4 més 
05/03/2013 Liquidació taxa pavelló mes de desembre de 2012 a Miquel Vilamala i 4 més 
05/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 21/13 
05/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 20/13 
05/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 19/13 
05/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 16/13 
06/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 22/13 
06/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 23/13 
06/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 24/13 
07/03/2013 Informe per Servei Català de Trànsit d'autorització de la XII duatló ciutat de Vic 
12/03/2013 Acord incoació 13/5S 13013118 
13/03/2013 Empadronament d'una persona 
13/03/2013 Empadronament de tres persones 
14/03/2013 Aprovació liquidació exercici 2012 
18/03/2013 Inadmissió de la reclamació de responsabilitat patrimonial Joan Font Fabregó 
19/03/2013 empadronament d'una persona 
19/03/2013 Empadronament de tres persones 
19/03/2013 concessió llicència 1a. Ocupació av. Sant Llorenç, 41 
25/03/2013 empadronament d'una persona 
26/03/2013 canvi titularitat activitat en règim de comunicació 4/2003 
26/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 27/13 
26/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 26/13 
26/03/2013 concessió llicència d'obres núm. 25/13 
 
Els regidors es donen per assabentats de les resolucions de l’alcaldia. 
 
 

5. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde exposa els següents temes: 
 

- La participació del poble de Sant Julià de Vilatorta amb el programa de TV3 
Divendres. En primer lloc agraeix als regidors Trini Subirana i Josep Company el seu 
esforç perquè el programa escollís el poble per fer el programa. Creu que s’ha 
aconseguit, amb una mínima despesa, un alt rendiment en publicitat del poble i dels 
establiments. Ho entén com un espot de molts minuts en directe, del tot impossible 
d’assumir-ho amb anuncis. 
 

- Canvis en la recepció de la TDT a Sant Julià de Vilatorta. Es tracta d’un canvi tècnic 
que ha de suposar una millora en la recepció del senyal del TDT.  Explica el 
problema que hi ha d’interferències en els senyals que emeten els dos repetidors, el 



de Collsuspina i el del Castell, i la solució tècnica que es proposa i que requereix la 
implicació dels veïns, per aquest motiu es farà una xerrada informativa el 9 d’abril i 
s’editaran tríptics explicatius.   
 

- Possibilitat de reprendre el tema de l’oficialització de l’escut de Sant Julià de 
Vilatorta, a partir d’un consens que depassa fins i tot el Ple de la Corporació i 
esmenta la conveniència de la participació de les entitats. El regidor Feliu Puigbò 
creu que potser no és el moment idoni sobretot pel tema econòmic. L’alcalde 
demana que s’hi pensi sense afegir cap mena de pressió, tenint en compte que es 
tracta d’un símbol que exigeix consens, a pesar d’estar subjecte a criteris d’heràldica. 
 

El regidor de cultura, Lluís Vilalta, convida a tots els regidors a l’aplec caramellaire que es 
celebrarà el proper diumenge.  

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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


