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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 2/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 6 de febrer de 2013 
Horari: de les 8 a 2/4 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 

ASSISTENTS 
 

- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde  
- Trini Subirana i Arumí, regidora. 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor, s’ha excusat. 
- 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’ha excusat 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 
1. Ratificació compareixença en el recurs contenciós-administratiu 530/2012, 

interposat per la Subdelegació del Govern a Barcelona, Delegació del 
Govern a Catalunya, contra la moció, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 25 de setembre de 2012, per instar la declaració 
d’independència al Parlament de Catalunya. 

 

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 dona la benvinguda a tots els assistents i declara oberta la sessió preguntant 
si s’aprova l’acta de la sessió extraordinària de 30 de gener de 2013, que per 
unanimitat dels assistents s’aprova sense cap esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. RATIFICACIÓ COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU 530/2012, INTERPOSAT PER LA SUBDELEGACIÓ 
DEL GOVERN A BARCELONA, DELEGACIÓ DEL GOVERN A 
CATALUNYA, CONTRA LA MOCIÓ, APROVADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2012, 
PER INSTAR LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA. 

 
L’alcalde explica el contingut del decret pel qual es resol que l’Ajuntament comparegui  
com a demandat en el recurs interposat per la Subdelegació de Govern a Barcelona, 
Delegació del Govern a Catalunya, contra la moció per instar la declaració 
d’independència al Parlament de Catalunya, aprovada per unanimitat en la sessió 
plenària de data 25 de setembre de 2012.  
 
L’alcalde considera que el Govern espanyol pretén fer política als tribunals amb la 
intenció d’ajustar les mocions de caràcter polític a la legalitat vigent, i ell creu que en 
aquests moments hi ha un embrió d’una nova legalitat cap al nou Estat català. Exposa 
que la societat va per davant de les lleis i que aquestes s’hi han d’adaptar per tal 
d’evolucionar. Confia que el Jutge valori que es tracta de l’expressió democràtica, clara 
i transparent de la voluntat d’uns regidors escollits democràticament pel poble de Sant 
Julià de Vilatorta que unànimement varen aprovar una moció de caràcter polític. 
Considera que el sistema judicial no s’hauria de preocupar d’aquests assumptes 
perquè de ben segur hi ha molts altres temes per ocupar-se’n. Finalment expressa el 
seu desig perquè Catalunya pugui ser un Estat independent. 
 
Sotmesa a votació la proposta, per unanimitat dels nou regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació, es ratifica íntegrament el contingut 
del decret de l’alcaldia sobre la compareixença de l’Ajuntament en el recurs 
contenciós-administratiu 530/2012, com a demandat. 
 
Seguidament es produeix un llarg i emotiu aplaudiment de tots els presents a la sala 
de Plens de l’Ajuntament que acaba amb el cant de l’himne de Catalunya (Els 
Segadors) i amb crits d’independència.  



 
 
 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES.  
 
Els regidors no formulen cap prec ni pregunta, i l’alcalde dona per finalitzada la sessió, 
agraint l’assistència de tots els presents i dels que no hi han pogut estar-hi. 
 
De la sessió n’estenc la present acta com  secretària de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 
 

 

 

 


