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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 7/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de juny de 2013 
Horari: de 2/4 d 10 a les 10 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 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor 
- 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 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde, s’ha excusat 

 
ORDRE DEL DIA 

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

 
B. Propostes d’acord 

 
1. Modificació projecte de l’obra ordinària “Arranjament Plaça Montseny i 

altres vials”. 
2. Licitació obra “Arranjament Plaça Montseny i  altres vials”. 
3. Atorgament subvencions a entitats esportives i culturals sense ànim de 

lucre. 
4. Modificació del reglament del Consell Escolar Municipal. 
5. Aprovació provisional modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística al 

sector del Puig. 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Resolucions de l’alcaldia. 
2. 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 29 de maig de 2013, que s’aprova per unanimitat dels assistents sense cap 
esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 

1. MODIFICACIÓ PROJECTE DE L’OBRA ORDINÀRIA “ARRANJAMENT 
PLAÇA MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 

L’alcalde exposa que és la tercera vegada que el projecte de la plaça Montseny es 
sotmet a aprovació pel Ple, i la raó és la voluntat de complir els criteris que el FEDER 
determina, atès que és una part de la inversió que es finança amb aquest programa, 
molt estricte i rigorós. 
 
Vista la modificació del projecte d’obra ordinària “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 91.337,39 
€ (IVA inclòs), amb el corresponent estudi de seguretat i salut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació del projecte d’obra ordinària “Arranjament de 
la plaça Montseny i altres vials”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost de 91.337,39 € (IVA inclòs). 
 
Segon: Sotmetre a informació pública el projecte aprovat per un termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis al BOP i al tauler d’anuncis municipal, fent constar que en el 
supòsit de no presentar-se cap reclamació, el projecte s’entendrà definitivament 
aprovat sense cap altre acord. 
 
 
 

2. LICITACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA MONTSENY I  ALTRES 
VIALS”. 
 

Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra “Arranjament de la plaça 
Montseny i altres vials” pel procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, amb 
el corresponent plec de clàusules administratives particulars. 
 



L’alcalde explica que no es preveu el preu com a criteri d’adjudicació perquè el 
projecte està ajustat. Per altra banda el plec recull com a criteri de desempat entre els 
licitadors que ofereixin la millor proposta, la integració en la plantilla de treballadors de 
l’empresa de persones amb discapacitat, d’acord amb el que disposa la llei de 
contractes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de licitació de la contractació d’aquesta obra pres 
en la sessió de desembre de 2012 i aprovar un nou expedient de contractació i el 
corresponent plec de clàusules administratives particulars de l’obra municipal ordinària 
“Arranjament de la plaça Montseny i altres vials” consistent en l’execució de les obres 
previstes en el projecte tècnic, amb un pressupost de 75.485,45 € (IVA exclòs). 
Condicionat a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, establint que el termini de 
presentació de propostes serà de vint-i-sis dies naturals a partir de la publicació de 
l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 320 
del text refós de la Llei de Contractes del Sector públic i a l’article 21 del RD 817/2009 
pel qual es desenvolupa parcialment la llei. Mesa que serà presidida pel senyor alcalde 
o regidor en qui delegui, i en formaran part quatre vocals  i la secretària. 

 

3. ATORGAMENT SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES I 
CULTURALS SENSE ÀNIM DE LUCRE. 
 

Vistes les sol·licituds presentades dins el termini obert de convocatòria per les entitats i 
associacions sense finalitat de lucre inscrites en el Registre d’entitats del municipi que 
realitzin en el transcurs de l’any en l’àmbit territorial del municipi i referides a les àrees 
de cultura, ensenyament, esports, joventut, serveis socials, ja siguin lúdiques, cíviques, 
espectacles, jornades, cursos o activitats habituals i regulars. 
 
Ateses les bases que regulen la concessió de les subvencions per a activitats d'interès 
municipal, aprovades pel ple de l'Ajuntament en data 16 de desembre de 2003. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Atorgar subvenció a les següents entitats pels imports que s'hi assenyalen, 
amb càrrec a les partides pressupostàries 04.3.48001, 05.3.48001, 08.3.48001, 
13.03.48901 del pressupost de despeses d’aquest exercici:  
 
 



 
 
Entitat Import sol·licitat Import Concedit 
Club Ciclista Calma 2.000,00 € 2.000,00 € 
APA Col·legi del Roser 800,00 € 400,00 € 
Coral Cants i Rialles 1.000,00 € 660,00 € 
Caramelles del Roser 500,00 € 500,00 €                         
Amics Motos Antics 600,00 €  300,00 € 
Consell Joventut- Tupinots 2.300,00 € 1.800,00 € 
Agrupació Sardanista 1.800,00 € 1.600,00 € 
Club Tennis Sant Julià 1.500,00 € 300,00 € 
Club Esportiu Vilatorta 3.000,00 € 1.600,00 € 
Associació Abaraka Bake 800,00 € 800,00 € 
AMPA Llar d’infants 500,00 € 500,00 € 
As. Veïns Vilalleons 1.800,00€ 500,00 € 
Grup de Puntaires 900,00 € 400,00 € 
Geganters 1.000,00 € 1.000,00 € 
Terra de Tupinots 1200,00 € 600,00 € 
 Club de patinatge 800,00 € 500,00 € 
Agrupació familiar 300,00 € 300,00 € 
 
Segon.- Reconèixer l'obligació a favor de cada entitat beneficiària per l'import 
corresponent condicionada a la modificació pressupostària corresponent i fer-ne 
l'anotació comptable. 
 
Tercer.- Notificar a cada entitat beneficiària de la subvenció, l'import atorgat, requerint-
los perquè abans d'acabar l'exercici justifiquin la subvenció concedida en la forma 
prevista en les bases aprovades. 
 
L’alcalde creu que aquest suport econòmic és molt important perquè les entitats 
puguin dur a terme les respectives activitats, considera que l’Ajuntament ha de fer 
l’esforç d’incrementar aquests ajuts, intentant ser equànimes en l’atorgament, i es 
mostra satisfet per haver augmentat l’import de les subvencions.  
 
El senyor Jaume Miravet proposa que la convocatòria de les subvencions s’avanci en 
el temps perquè cada entitat pugui planificar les seves activitats, l’alcalde contesta que 
no ho veu malament i que es pot intentar que sigui entre gener i febrer. El regidor 
també demana que totes les entitats puguin utilitzar els mateixos models de 
sol·licituds, inclús fer-ho informàticament, l’alcalde diu que ho tindrà en compte en 
properes convocatòries. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta que s’aprova per unanimitat dels deu 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 

 



 
4. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR 

MUNICIPAL. 
 
Vist l’acord de Ple de data 24 d’abril de 2008 referent a les bases reguladores del 
Consell escolar municipal de Sant Julià de Vilatorta, en el qual es va aprovar el 
Reglament del Consell que es va constituir el mateix dia. 
 
D’acord amb el que estableix el Reglament de règim intern aprovat pel mateix Consell 
Escolar, aquest és l’òrgan de consulta i participació dels sector afectats en la 
programació i desenvolupament de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit 
municipal. 
 
Atès que l’Aula de Música de Sant Julià de Vilatorta associada a l’Escola de Música de 
Vic, forma part del sector de l’ensenyament de Sant Julià de Vilatorta i en 
conseqüència s’hauria d’integrar en el Consell escolar municipal. 
 
Atès que aquesta integració comporta una modificació en la composició del Consell 
escolar municipal, es proposa el següent acord: 
 
Primer: modificar l’article 4t del Reglament del Consell escolar municipal que fa 
referència a la seva  composició, en el sentit següent: 
 
Representants Ajuntament CEIP 

Bellpuig 
Col.legi El 
Roser 

Llar 
d’infants 
Patuleia 

Aula de 
música  
associada 
a l’EMVIC 

Ajuntament 3     
Pares i mares  1 1 1 1 
Alumnat   3   
Mestres  2 1 1 1 
PAS  1 1   
Director i titular  1 2 1 1 
 
Segon: aprovar el cessament com a membre del Consell escolar municipal de la 
regidora Adelaida Costa Canadell. 
 
Tercer: Notificar aquest acord als centres escolars per tal que procedeixin a designar o 
cessar les persones que respectivament han de formar part o deixen de formar part del 
Consell escolar municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Feta la proposta, el regidor d’educació, Jaume Vilella, exposa que és competència del 
Ple la determinació de la composició del Consell Escolar Municipal a partir del 
Reglament que el regula i que ara es proposa modificar, però que és un tema que es 
va plantejar a la darrera sessió del Consell Escolar; està convençut de la necessitat 
d’integrar en el Consell l’aula de música perquè és un centre d’ensenyament no 
universitari amb un nombre d’alumnes superior a centres que ja formen part del 



Consell i en destaca el paper cohesionador perquè els seus alumnes provenen de 
diferents escoles. Explica als regidors que l’Escola de Música de Vic, a la qual està 
associada l’aula de Sant Julià de Vilatorta, ha valorat molt positivament la seva 
integració al Consell Escolar Municipal. 
El senyor Jaume Miravet demana si el Consell, amb tants membres, és operatiu. El 
senyor Jaume Vilella li respon afirmativament. 
 
Finalment, per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’aprova la proposta. 
 
 

5. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA AL SECTOR DEL PUIG. 

 
Atès que durant el termini d’informació pública de l’expedient de la modificació puntual 
del POUM al sector del Puig, aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 24 d’abril de 
2013, mitjançant anuncis al BOP de data 14 de maig de 2013 i en el periòdic “El 9 
Nou” de data 13 de maig de 2013 i al tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap 
reclamació. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’acorda: 
 
Primer: aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM al sector del Puig, 
amb el mateix contingut amb el que va ser aprovat inicialment. 
 
Segon: Trametre una copia de l'expedient administratiu instruït a l'efecte i tres 
exemplars, en suport paper i digital, de tots els documents que  integren l’expedient de 
la modificació puntual del POUM al sector del Puig, a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva  aprovació definitiva i la consegüent 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva 
executivitat. 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. 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:  

 
31/03/2013 Relació de factures 2013/3 

02/04/2013 Empadronament d'una persona 

02/04/2013 concessió llicència d'obres núm. 31/13 

02/04/2013 Concessió llicència d'obres núm. 28/13 

03/04/2013 Autorització a David Boixeda Pujols per grabació anunci publicitat 

03/04/2013 Cessió de crèdit de la beca "recerca Vilatorta-Vilalleons 2012-2013" 



04/04/2013 Concessió llicència d'obres núm. 30/13 

04/04/2013 Concessió llicència d'obres núm. 29/12 

08/04/2013 Empadronament d'una persona 

08/04/2013 Aprovació comptes Sorea 

08/04/2013 
Membres mesa contractació per contracte arrendament Casa la Mestra 
Vilalleons 

09/04/2013 resolució règim de comunicació activitat expedient 1/2012 

09/04/2013 resolució règim de comunicació activitat expedient 2/2012 

11/04/2013 Empadronament d'una persona 

11/04/2013 Liquidació econòmica certificat aprofitament urbanístic carrer Centre, 32-34 

15/04/2013 Empadronament d'una persona 

16/04/2013 Empadronament d'una persona 

16/04/2013 Liquidació econòmica certificat aprofitament urbanístic avda. Sant Jordi, 1 

16/04/2013 Liquidació econòmica certificat aprofitament urbanístic El Puig 

16/04/2013 Convocatòria sol·licitud subvencions entitats municipals 

17/04/2013 Acord incoació 13/6S 13017059 

17/04/2013 convocatòria licitació obra Reforma sala tècnica piscines municipals  

17/04/2013 Concessió llicència d'obres núm. 7/13 

17/04/2013 Concessió llicència d'obres núm. 33/13 

22/04/2013 Contractació substitució tècnica llar d'infants 

24/04/2013 Aprovació sol·licituds i memòries per catàleg de concertació any 2013 

25/04/2013 Empadronament d'una persona 

29/04/2013 Acord incoació 13/7S 13020801 

30/04/2013 Empadronament d'una persona 

30/04/2013 Relació de factures 2013/4 

02/05/2013 Empadronament d'una persona 

02/05/2013 Adjudicació contractació obra reforma sala tècnica piscines  

02/05/2013 Empadronament d'una persona 

03/05/2013 Empadronament d'una persona 

03/05/2013 Empadronament d'una persona 

06/05/2013 Empadronament d'una persona 

06/05/2013 
Nomenament director d'obra i coordinador de seguretat "Reforma sala tècnica 
piscines" 

07/05/2013 Empadronament d'una persona 

07/05/2013 Concessió llicència d'obres núm. 36/13 

07/05/2013 Concessió llicència d'obres núm. 35/13 

07/05/2013 Concessió llicència d'obres núm. 34/13 

08/05/2013 Autorització de pas cursa orientació AMPA Col·legi Pare Coll de Vic 

10/05/2013 Aprovació pla de seguretat i salut "Reforma sala tècnica piscines municipals" 

10/05/2013 Empadronament d'una persona 

10/05/2013 Empadronament d'una persona 

10/05/2013 
autorització Concurs d'ocells a l'entitat Societat Ocellaire de Sant Julià de 
Vilatorta dia 2 de juny de 2013 

13/05/2013 
autorització pas i control esmorzar al parc set fonts, a ADC- ass. Diabètics de 
Catalunya dia 26/05/2013 

14/05/2013 Empadronament d'una persona 



14/05/2013 concessió llicència d'obres núm. 38/13 

14/05/2013 concessió llicència d'obres núm. 37/13 

14/05/2013 concessió llicència d'obres núm. 39/13 

15/05/2013 Empadronament de dues persones 

16/05/2013 concessió llicència d'obres núm. 41/13 

16/05/2013 concessió llicència d'obres núm. 40/12 

17/05/2013 concessió llicència d'obres núm. 45/13 

17/05/2013 concessió llicència d'obres núm. 44/13 

17/05/2013 concessió llicència d'obres núm. 43/13 

20/05/2013 contractació servei subministrament menús centre de dia 

21/05/2013 Empadronament d'una persona 

23/05/2013 contractació monitors fira del Tupí 

24/05/2013 
Autorització a Xavi Canalias per enregistrament programa Nandu Jubany al 
parc set fonts 

27/05/2013 Empadronament de quatre persones 

27/05/2013 Acord incoació 13/8S 13021799 

27/05/2013 Acord incoació 13/9S 13023004 

27/05/2013 autortizació BTT Guilleries al Club Ciclista Calma 

28/05/2013 Empadronament de dues persones 

28/05/2013 Empadronament de tres persones 

30/05/2013 Concessió llicència d'obres núm. 52/13 

30/05/2013 Concessió llicència urbanística segregació finca La Sala 

31/05/2013 Relació de factures 2013/5 

03/06/2013 Autorització lloguer Saló Catalunya a l'empresa INSUNTEC 

04/06/2013 
Autorització disposar Parc set Fonts per sortida i arribada caminada de 
l'AFMMO 

05/06/2013 Empadronament d'una persona 

05/06/2013 Liquidació econòmica certificat aprofitament urbanística dipòsits de gas 

06/06/2013 
Rectificació liquid. Econ. Impost sobre construccions, instal. I obres exp. Núm. 
39/13 

06/06/2013 concessió llicència d'obres núm. 46/13 

07/06/2013 Empadronament d'una persona 

13/06/2013 concessió llicència d'obres núm. 47/13 

13/06/2013 concessió llicència d'obres núm. 48/13 

14/06/2013 Contractació substitució cuinera llar d'infants 

14/06/2013 Empadronament d'una persona 

17/06/2013 Empadronament d'una persona 

17/06/2013 Bonficació IBI parcel·la del Castell de Bellpuig 

17/06/2013 Empadronament d'una persona 

18/06/2013 Liquidació taxa ocupació via pública als propietaris dels bars any 2012 

18/06/2013 Contractació operari manteniment pisicines municipals temporada estiu 2013 

19/06/2013 Acord incoació 13/10S 13027418 

20/06/2013 Empadronament d'una persona 

20/06/2013 Empadronament de cinc persones 

20/06/2013 
Autorització permís per tancar carrer per revetlla Sant Joan als veïns de 
l'Albereda 



 

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

2. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde demana si algun regidor vol plantejar alguna qüestió.  
El senyor Jaume Miravet, demana si s’ha esmenat l’expedient d’atorgament de 
llicència urbanística per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, 
l’alcalde li respon que efectivament s’han corregit els defectes de forma que hi havia a 
l’expedient. El regidor pregunta si s’ha canviat el nom del tècnic que signava el 
projecte, l’alcalde contesta que el projecte l’ha redactat els serveis tècnics municipals. 
 
 
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 

 
 

 
 


