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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 8/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 4 de setembre  de 2013 
Horari: de 2/4 de 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  
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 
 

ABSENTS 
 

- Adelaida Costa i Canadell, regidora, ha excusat la seva absència 
- Jaume Miravet i Peris, regidor, ha excusat la seva absència 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Adjudicació de la contractació de l’obra “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”. 

2. Proposta de festes locals 2014. 
3. Aprovació compte general exercici 2012. 
4. Conveni amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya per a la cessió temporal de 

l’ús d’un habitatge. 
5. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per al seguiment del 

projecte “Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia” 
6. Moció d’adhesió al Pacte nacional pel dret a decidir. 

 



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 ordinària de data 
26 de juny de 2013, que s’aprova per unanimitat dels assistents sense cap esmena. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DE LA 
PLAÇA MONTSENY I ALTRES VIALS”. 

 
Vist l’expedient de contractació de l’obra de “Arranjament de la plaça Montseny i altres vials” 
mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació. 
 
Vista la proposta de la mesa de contractació a favor de l’empresa Salvador Serra, SA, 
d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals i amb l’aplicació del criteri del 
desempat establert en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
L’alcalde explica el procediment i les empreses que s’han presentat a la licitació, amb el 
resultat de cadascuna de les cinc propostes presentades. Recorda que es tracta d’una 
actuació inclosa en els programes PUOSC i FEDER. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.-  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obra “Arranjament de la plaça 
Montseny i altres vials” a l’empresa Salvador Serra SA pel preu de 75.485,45 €, més 
15.851,94 € en concepte d’IVA. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
01.1.610.00 del pressupost de despeses de l’exercici 2013. 
 
Tercer.- Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte i requerir-lo 
perquè presenti el document d’haver constituït la garantia definitiva en el termini  de deu dies 
des de la notificació del present acord i la resta de documentació prevista en el plec de 
clàusules i emplaçar-lo perquè comparegui a formalitzar el contracte en document 
administratiu. Així mateix caldrà que el contractista elabori el pla de seguretat i salut en el 
treball, en el qual s’analitzin, desenvolupin i contemplin les previsions contingudes en l’estudi 
bàsic aprovat per l’Ajuntament.  
 



Quart.- Notificar el present acord a la resta d’empreses invitades en el procediment de 
licitació. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte 
d’obra. 
 
 

2. PROPOSTA DE FESTES LOCALS 2014. 
 
L’alcalde proposa deixar sobre la taula aquest punt atès que la Generalitat tot just va 
publicar el passat 30 d’agost el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014, i que els 
Ajuntaments podran comunicar les dues festes locals fins el 15 de novembre. En 
conseqüència demana als regidors que reflexionin sobre la possibilitat de traslladar la festa 
local de la Festa Major, del divendres al dilluns següent al Pregó. Alguns regidors ja donen 
el seu parer, però finalment el punt serà objecte de l’ordre del dia del proper Ple. 
 
 

3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2012. 
 

Vist el que disposa l’art. 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el 
capítol II de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, referent al compte 
general. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió especial de comptes emès en data 26 de juny de 
2013 en relació al compte general de l’exercici 2012. 
 
Atès que el compte general informat favorablement està sotmès a informació pública 
mitjançant anunci al BOP de data 9 de juliol de 2013, i al tauler d’anuncis municipal.  
 
L’alcalde explica que representants de tots els grups municipals varen informar 
favorablement el compte general de l’exercici 2012 i que havent-se sotmès a informació 
pública no s’hi ha presentat cap reclamació, per la qual cosa se’n proposa la seva aprovació. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació,  s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2012 que està format pels comptes anuals 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta; comptes integrats per la següent documentació: 
 
Balanç  
Compte del resultat econòmic-patrimonial 
Estat de liquidació del pressupost 
Memòria 
Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que és la següent: 
 
Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 
Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament, 
referides a final d’exercici. 



 
Tercer.- Trametre tota la documentació a la Sindicatura de Comptes per a la seva 
fiscalització. 
 
 

4. CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA PER A LA 
CESSIÓ TEMPORAL DE L’ÚS D’UN HABITATGE. 

 
Vist l’esborrany de conveni entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 
la cessió temporal de l’ús d’un habitatge. 
 
L’alcalde explica que es tracta d’un conveni que substitueix el que es va signar l’any 2007 
amb ADIGSA i que havia acabat la seva vigència, mantenint el mateix objecte: que 
l’Ajuntament disposi de la gestió d’un habitatge, concretament al carrer de la N’Anna Xica, 
13 baixos 3a, per possibilitar-ne l’accés a aquelles persones del municipi amb especials 
necessitats d’atenció.  
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament relatiu 
a la cessió temporal de l’ús d’un habitatge de titularitat pública per a impulsar les polítiques 
socials municipals. 
 
Segon: Reconèixer l’obligació de la contraprestació per la cessió d’ús de l’habitatge, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 08.2.202.01 del pressupost de despeses vigent. 
 
Tercer: Facultar l’alcalde perquè formalitzi el conveni aprovat i la resta de documentació 
necessària per al desenvolupament del present acord. 
 
 

5. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA 
PER AL SEGUIMENT DEL PROJECTE “DESENDOLLA’T: AMB ENERGIA 
APRÈN I ESTALVIA”. 

 
Vist el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i el Consell Comarcal d’Osona  per al seguiment del projecte “Desendolla’t: amb 
energia aprèn i estalvia”. 
 
El regidor Jaume Vilella explica que es proposa la continuïtat del projecte ja endegat el curs 
passat a l’equipament de l’escola Bellpuig, atesos els resultats obtinguts en estalvi energètic 
tèrmic i elèctric. Concreta xifres: el consum d’energia elèctrica s’ha reduït en un 26% 
respecte la mitjana dels darrers tres anys resultant un estalvi econòmic de 1.893 €; el 
consum d’energia tèrmica s’ha reduït en un 41% suposant un estalvi de 9.600 €. El regidor 
exposa que per obtenir aquests resultats ha estat clau la col·laboració activa del conserge 
de l’escola en l’aplicació dels protocols establerts. El senyor Jaume Vilella explica el destí de 
l’estalvi tenint en compte els compromisos adquirits per l’Ajuntament en el primer conveni, 



en el sentit que el 50% de l’estalvi aconseguit s’ha de destinar a l’equipament i concretament 
l’Ajuntament en destinarà la meitat a invertir en mesures d’estalvi energètic. 
 
L’experiència ha estat tan positiva que es preveu aplicar el projecte en d’altres equipaments 
municipals, com el pavelló esportiu, segons explica el regidor de medi ambient, senyor 
Jaume Vilella. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el 
Consell Comarcal d’Osona per a la continuïtat i seguiment del projecte “Desendolla’t: amb 
energia aprèn i estalvia”. 
 
Segon: condicionar l’acord a l’aprovació de la modificació pressupostària de suplement de 
crèdit a l’aplicació pressupostària corresponent, per autoritzar l’aportació de l’Ajuntament al 
projecte segons el conveni. 
 
Tercer: notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona als efectes oportuns. 
 

6. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR. 
 

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. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya 
en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les 
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres 
decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la 
resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava 
la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el 
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap 
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió 
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una 
quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i 
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport 
majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de 
qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 



 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat 
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i 
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot 
això, es proposa al Ple Municipal els següents acords: 
 
Primer: Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través de la Plataforma 
www.dretadecidir.cat 
 
Segon: Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també 
a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la celebració d’una consulta 
sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Tercer: Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la moció. 
 

 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
1. PRECS I PREGUNTES. 
 

El senyor Feliu Puigbò formula una queixa sobre l’estat en que queden, després del pas dels 
cavalls, les voreres dels carrers propers a l’hípica situada en el terme municipal de 
Calldetenes però que té l’accés per un carrer de Sant Julià de Vilatorta. L’alcalde li contesta 
que se’n preocuparà. 
 
Finalment l’Alcalde convida els regidors a tots els actes organitzats en motiu de la Diada de 
Catalunya. 
 
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 
 

 
 

 


