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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 3/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 27 de febrer de 2013 
Horari: de 2/4 de 10 a ¾ d’11 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 
- 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 
 
Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Moció de suport a la declaració de sobirania aprovada pel Parlament de 
Catalunya. 

2. Aprovació compte de gestió de recaptació exercici 2012. 
3. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 

tarifes a percebre dels usuaris. 
4. Convocatòria del procediment per a l’arrendament de la casa de la 

mestra de Vilalleons. 
5. Sol·licituds de subvencions a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i 

Serveis de Catalunya 2013-2016. 
6. Proposta de resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial- 
7. Moció de suport a la postulació de Vic com a ciutat creativa en 

gastronomia per la Unesco. 
 

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 
extraordinària de data 6 de febrer de 2013, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
sense cap esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA 
APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 

 
L’alcalde explica que en l’anterior Ple ja va avançar que proposaria donar suport a la 
declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya aprovada pel 
Parlament de Catalunya en sessió de 23 de gener de 2013, i en aquest sentit es 
planteja la següent moció: 
 
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 
identitat col·lectiva.  
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, 
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme 
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i 
de la Cort Comtal.  
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha 
estat una constant. Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots els intents de 
recuperar les institucions i l’autogovern de Catalunya (Mancomunitat de Catalunya, 
proclamació de la Segona República espanyola) i totes les actuacions autoritàries que 
han abolit els avenços desitjats (dictadura de Primo de Rivera, dictadura del general 
Franco), el poble de Catalunya ha lluitat contra les resistències que han limitat la 
democràcia a casa nostra. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb 
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició 
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit  per la Constitució 
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i 
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya iniciat l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de 
l’Estat espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal constitucional 
31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats 
col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució 
en l’autogovern.  



 
El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar l’actual 
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. La manifestació del passat 11 de 
setembre sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” va ser una expressió del rebuig 
de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.  
 
Després de l’aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del Parlament de 
Catalunya, de la resolució 742/IX que constatà la necessitat que el poble de Catalunya 
pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una 
consulta, i atenent el resultat de les eleccions del 25 de novembre al Parlament de 
Catalunya, aquest Parlament, reunit en la primera sessió de la X legislatura el 23 de 
gener de 2013 va aprovar una Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya. 
 
Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat que 
també té el món local en aquest procés, es proposa al ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la Declaració 
de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, que diu el següent: 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici 
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents: 
 
- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 
subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el 
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, 
amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la 
voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.  
 
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a 
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el 
conjunt de la comunitat internacional. 
 
- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 
un sol poble.  
 
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.  
 
- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 



- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el 
poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar 
i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 
mecanismes que garanteixin aquest principi.  
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 
Catalunya.  
 
Segon.-Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova íntegrament la moció. 
 

2. APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ EXERCICI 
2012. 

 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària 
durant l'exercici 2012 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions 
d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics 
liquidats per l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació  per sancions 
imposades per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta realitzada per l'Organisme de 
Gestió Tributària  i corresponent a l'exercici 2012 . 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l'Ajuntament. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la LLei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2012 
 
  

Rebuts 00,00 € 
Liquidacions 24.917,32 € 

  
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2010 
 

Rebuts 64.931,87 € 
Liquidacions 72.296,90 € 

 
 
Vista la relació nominativa de deutors de Multes de Circulació que configura l'estat 
demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209 del text refós de la LLei 
reguladora de les hisendes locals i  que importa les quanties següents: 
 
- Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2012, per import de 1.514,52 
euros. 



 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària-interventora. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’informa favorablement el Compte de Gestió Recaptatòria de 2012 
presentada per l’ORGT. 
 
 

3. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 
PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 

 
Vista la sol·licitud presentada pel concessionari del servei del gimnàs del pavelló en 
relació a la modificació de les tarifes a percebre dels usuaris més grans de 65 anys, 
que fins ara gaudien de gratuïtat, l’alcalde la considera raonable per diverses raons, en 
primer lloc perquè amb l’actual sistema es genera un greuge comparatiu respecte els 
altres usuaris que han hagut de suportar l’increment de tarifes, també perquè és 
necessari que hi hagi un compromís per part dels usuaris envers al servei, i 
bàsicament perquè en el centre de dia s’hi estan fent activitats dirigides a un públic 
similar que no tenen caràcter gratuït, i els import que proposa el concessionari son 
similars. El senyor Feliu Puigbò considera que pel nivell adquisitiu d’aquestes 
persones és important mantenir la gratuïtat, l’alcalde creu que les quotes plantejades 
son molt baixes i insisteix en la importància d’homogeneïtzar els preus de serveis 
semblants. La regidora de benestar social, Trini Subirana, explica que cal que cada 
persona rebi el servei adequat a les seves necessitats, en funció de la seva mobilitat hi 
ha un servei específic, gimnàs o centre de dia, amb preus semblants. El regidor Jaume 
Miravet creu que això no és contradictori amb mantenir la gratuïtat del servei del 
gimnàs. L’alcalde replica que no es pot mantenir que pagui més qui més dependència 
té i res qui no en té. El regidor Lluís Vilalta opina que quan un servei es dóna 
gratuïtament no es valora. La regidora Maria Carme Sala demana que es contempli la 
possibilitat de bonificacions en la quota en funció de la situació econòmica de la 
persona. La regidora d’hisenda, Adelaida Costa, explica que aquestes situacions es 
derivarien cap als serveis socials municipals que haurien d’estudiar cas per cas, la 
regidora de benestar social i l’alcalde ho confirmen. 
 
Acabat el debat, l’alcalde proposa:  
 
Primer.- Aprovar la modificació de les tarifes a percebre pel concessionari del servei 
del gimnàs del pavelló esportiu municipal, en el sentit següent: 

- Classe dirigida a majors de 65 anys, 1 hora a la setmana: 10 € 
- Classe dirigida a majors de 65 anys, 2 hores a la setmana: 15 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs del pavelló 
esportiu municipal. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen la Corporació, amb els vots a favor dels regidors/es: Joan Carles 
Rodríguez i Casadevall, Santi Garolera i Comas, Jaume Viella 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 les abstencions dels 
regidors Feliu Puigbò i Coll i Jaume Miravet i Peris. 
 
 

4. CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A L’ARRENDAMENT 
DE LA CASA DE LA MESTRA DE VILALLEONS. 

 
Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació d’un contracte d’arrendament del bé 
patrimonial immoble “casa de la mestra de Vilalleons”. 
 
Vist el plec de condicions que haurà de regir l’adjudicació de l’esmentat contracte . 
 
El regidor de serveis, Santi Garolera, exposa quines intervencions s’han fet a 
l’immoble: instal·lació d’una barana a l’altell i a les obertures de la casa, i l’alcalde 
agraeix als anteriors llogaters el bon manteniment que varen fer de la casa.  
 
Finalment es proposa al Ple de la Corporació el següent acord: 
 
Primer: Aprovar inicialment el plec de condicions per a l’adjudicació del contracte 
d’arrendament del bé patrimonial “casa de la mestra de Vilalleons”. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública l’esmentat plec per un termini de vint dies des de 
la publicació del corresponent anunci al BOP, DOGC i tauler d’anuncis, establint que 
de no presentar-se cap al·legació el plec s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Tercer: Convocar, simultàniament, concurs per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, 
mitjançant anuncis al BOP, DOGC i al tauler d’anuncis. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 
 

5. SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A LA CONVOCATÒRIA DEL PLA 
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2013-2016. 

 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde explica els projectes que es proposen 
presentar a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per als anys 
2013 a 2016. Com a primera prioritat es demana subvenció per al projecte 
complementari a l’actuació sol·licitada en el FEDER, consistent en l’execució de les 
infraestructures de serveis dels carrers de l’àmbit del FEDER, amb un cost total de 
274.540 € i pel qual se’n demana un 80%. El segon projecte és una ampliació de 
l’àmbit del primer projecte i que comprèn uns altres carrers amb l’objectiu d’aplicar els 
criteris de desenvolupament comercial i turístic a una zona més àmplia. El pressupost 
d’aquest segon projecte és de 347.000 € i també es demana una subvenció pel 80% 
de l’import. Finalment en la mateixa convocatòria hi ha una línia del finançament per a 



despeses de reparació, conservació i manteniment amb un import per a Sant Julià de 
Vilatorta d’uns 109.000 € per al quatre anys. 
 
Acabada l’explicació, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Sol·licitar la inclusió en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel 
quadrienni 2013-2016, les següents actuacions: 

1. Renovació d’infraestructures del nucli històric i comercial de Sant Julià de 
Vilatorta, amb un pressupost de 274.540,92 €. Subvenció sol·licitada: 
219.633 €. Per a l’anualitat 2014. 

2. Ampliació de l’àmbit del projecte de reconversió del nucli històric del 
municipi, amb un pressupost de 347.963,61 €. Subvenció sol·licitada: 
278.371 €. Per a l’anualitat 2015. 
 

Segon: Sol·licitar la concessió de l’import atorgat a l’Ajuntament en concepte de  
despeses de manteniment, conservació i reparacions,per al quadrienni 2013-2016. 
  
Tercer: Aprovar les memòries valorades redactades pels serveis tècnics municipals, de 
cadascuna de les actuacions esmentades. 
 
Quart: Aprovar la documentació que s’ha de trametre mitjançant la plataforma EACAT, 
al Servei del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.  
 
 

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

 
Vista la proposta de conveni a signar entre la senyora Concepción González Sintes i 
l’alcalde de l’Ajuntament, que substitueix la resolució expressa, posant fi a l’expedient 
de reclamació patrimonial interposada per la primera davant aquest Ajuntament pels 
danys ocasionats al seu gos a conseqüència del funcionament dels serveis municipals, 
i pel qual es fixa una indemnització equivalent al cinquanta per cent de les factures 
aportades per la reclamant. 
 
L’alcalde explica que la responsabilitat s’assumeix només parcialment perquè entén 
que per part de la propietària hi ha hagut incompliment de la normativa sobre tinença 
d’animals domèstics, i en aquest sentit ha estat admès per la reclamant. El regidor 
Jaume Miravet creu que és molt important que amb la signatura del conveni el tema 
quedi tancat i no hi hagi possibilitat per part de la propietària del gos presentar noves 
reclamacions pel mateix fet.  
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 



Primer.- Aprovar el conveni pel qual es resol la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada per la senyora Concepción González Sintes pels danys 
ocasionats al seu gos a conseqüència del funcionament dels serveis municipals. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació per un import de 785,88 € sotmesa a la modificació 
pressupostària corresponent. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la interessada als efectes oportuns. 
 
 

7. MOCIÓ DE SUPORT A LA POSTULACIÓ DE VIC COM A CIUTAT 
CREATIVA EN GASTRONOMIA PER LA UNESCO 

 
El regidor de turisme i promoció econòmica proposa al Ple una moció presentada pel 
Gremi d’Hostaleria d’Osona i avalada pel Govern de la Generalitat. L’alcalde explica 
que per part d’aquest Ajuntament hi ha una voluntat de crear sinèrgies amb municipis 
veïns, i aquesta vegada amb la capital de la comarca. El senyor Feliu Puigbò ressalta 
l’interès per als restauradors del poble.  
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la moció, amb el següent contingut: 
 
“El Gremi d’Hostaleria d’Osona impulsa, dins el projecte UNESCO de xarxes de ciutats 
creatives, la candidatura de Vic, com exemple de ciutat i territori (comarca d’Osona) 
que disposa d’actius gastronòmics i agroalimentaris d’alta significació. 
 
El Gremi d’Hostaleria d’Osona ha dut a terme un estudi de viabilitat de la postulació de 
Vic i ha mantingut contactes institucionals i corporatius a nivell local, nacional, estatal i 
internacional, per vertebrar el projecte vigatà. 
 
En els propers mesos el comitè organitzador de la candidatura presentarà i lliurarà el 
projecte de postulació a la seu UNESCO a París. 
 
L’elaboració del projecte de postulació compte amb l’aval, entre d’altres, de l’Institut 
Català de la Cuina, Institut Ramon Llull, Universitat de Vic i Fundació Osona 
Gastronomia. 
 
La Fundació Osona Gastronomia des de la seva constitució ha esdevingut un nexe 
treball amb territori comarcal per al foment de la producció agroalimentària, la 
gastronomia, el turisme i la formació de professionals del sector. 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, coneixedor de l’activitat del Gremi d’Hostaleria 
d’Osona dóna el suport explícit a la candidatura de “Vic com a ciutat creativa en 
Gastronomia per la UNESCO” i es presta a col·laborar en allò que li sigui possible.” 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes l’alcalde explica als regidors que referent al 
recurs contenciós presentat per la Subdelegació contra l’Ajuntament relatiu a l’acord 
de Ple pel qual s’insta al Parlament a declarar la independència de Catalunya, s’ha 



modificat el decret de compareixença en el sentit de que els advocats designats per la 
representació de l’Ajuntament no seran de la Diputació de Barcelona sinó de 
l’Associació Catalana de Municipis. I referent al recurs interposat per una treballadora 
de l’Ajuntament contra l’acomiadament per causes objectives, l’alcalde explica que ha 
estat desistit per la mateixa treballadora. Tots els regidors es donen per assabentats. 
 
El senyor Feliu Puigbò demana en quin estat del procediment es troba el tema del 
reintegrament del FEIL, l’alcalde contesta que espera que es resolgui en sentit 
estimatori el requeriment previ presentat per l’Ajuntament i d’aquesta manera no haver 
de presentar recurs contenciós, i adverteix que d’haver-se de presentar es reclamaran 
danys i perjudicis. 
 
El regidor Jaume Miravet pregunta si s’ha actualitzat el cànon, segons l’IPC, al  
concessionari del servei del gimnàs del pavelló; l’alcalde contesta que encara no però 
que es farà el que estigui previst en el contracte, i li demana al regidor perquè té tant 
interès en aquest tema, aquest li contesta que està molt preocupat per la continuïtat 
del servei perquè considera que el cànon és excessiu. Per altra banda el mateix 
regidor demana si la beca que es va aprovat té caràcter bianual, l’alcalde li respon 
afirmativament. 
 
 
No havent-hi cap altre i l’alcalde dona per finalitzada la sessió. 
 
De la sessió n’estenc la present acta com  secretària de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 

 
 
 
 
 
 
 


