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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 2/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 26 de febrer de 2014 
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 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
-  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, s’ha excusat. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local.  

2. Aprovació del compte de gestió de recaptació exercici 2013. 
3. Baixa d’una regidora del grup municipal de Convergència i Unió i 

reconeixement com a regidora no adscrita. 
4. Modificació de l’ordenança municipal de circulació. 
5. Aprovació 1a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres vials”. 

 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 



 
1. Liquidació pressupostària exercici 2013. 
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 extraordinària de 
data 15 de gener de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents amb les següents 
esmenes: 
- A petició del regidor Jaume Miravet, es fa constar a l’acta que l’alcalde, en l’apartat de 

precs i preguntes referent a la utilització del camió de la brigada municipal per part d’un 
regidor en una calçotada a la zona industrial, va dir expressament que a qualsevol 
regidor en la seva condició se li pot  deixar el camió de l’Ajuntament per a interessos 
públics, per exemple per ajudar a les entitats. 

- A petició de l’alcalde en l’apartat de precs i preguntes referent a l’accident de trànsit 
ocorregut a la zona industrial, es fa constar a l’acta que el regidor Jaume Miravet exposa 
que en l’accident al qual s’ha fet referència també hi varen intervenir altres 
circumstàncies perquè es produís, com l’excés de velocitat. 

 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, 
DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL.  

 
L’alcalde planteja l’aprovació de la proposta feta pel Consell de Govern Locals de Catalunya: 
 
“El mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de 
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especulatiu, afavoridor 
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per 
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i 
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models 
familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre 
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i 
necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals 
del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal 
dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels 
drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques 
per pal·liar els efectes de la crisi. 



Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent 
en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat 
als serveis que presten. 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 
emergència social. 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més 
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat 
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” 
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà 
un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa 
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de 
decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la 
ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i 
l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats 
de Catalunya. 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que 
vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es 
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i 
l’enllumenat públic. 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i 
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament 
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el 
principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la 
redistribució. 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya 
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els 
ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat. 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, 
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi 
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la 
capacitat de resposta dels governs locals. 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar 
quan les normes de l’Estat lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida. 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la 
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no 
vinculant, del Consell d’Estat. 
 



En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords: 
 
Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el 
que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica  2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional. 
 
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en 
l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per 
conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local 
de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
Tercer.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris 
per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura 
de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. 
Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per 
tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, de forma solidària 
i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins 
a obtenir sentència ferma i la seva execució.” 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 
 
 

2. APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ EXERCICI 
2013. 

 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant 
l'exercici 2013 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 2013 . 
 
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 2013 
 
  

Rebuts 00,00 € 
Liquidacions 14.761,76 € 

  
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2013 
 

Rebuts 80.958,61 € 
Liquidacions 77.375,52 € 

 
 
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 2013, per import de 904,35 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 deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’informa favorablement el Compte de Gestió Recaptatòria de 2013 presentada 
per l’ORGT. 

 
 

3. BAIXA D’UNA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ I RECONEIXEMENT COM A REGIDORA NO ADSCRITA. 

 
Vista la constitució del consistori municipal resultant de les eleccions locals del dia 22 de 
maig de 2011, i la posterior sessió d’organització i funcionament del Ple, en la qual es varen 
constituir el grups municipals, d’acord amb les indicacions que varen efectuar els regidors de 
les llistes amb representació. 
 
Vista la manifestació de la voluntat de la regidora, Maria Carme Sala i Vila, integrant del grup 
municipal de Convergència i Unió, d’abandonar aquest grup i de formar part del consistori 
municipal com a regidora no adscrita. 
 
Vist el que disposa la normativa vigent. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Prendre raó de l’abandonament del grup municipal de Convergència i Unió per part 
de la regidora Maria Carme Sala i Vila, disposant que passa a tenir la condició de regidora 
no adscrita. 
 



Segon: Mantenir els mitjans de caràcter material i econòmic, assignats a la regidora fins ara 
integrant del grup, amb excepció de les assignacions econòmiques acordades per a grups 
municipals, per al desenvolupament de la seva funció de regidora no adscrita. 
 
Tercer:  Deixar sobre la taula, per tractar en una altra sessió plenària, la representació del 
grup municipal de Convergència i Unió a la Comissió especial de comptes. 
 
Quart:  Deixar sobre la taula, per tractar en una altra sessió plenària, la designació d’un 
vocal al Consell escolar municipal en representació de l’Ajuntament. 
 
En aquest moment l’alcalde cedeix la paraula a la regidora, Maria Carme Sala, que fa una 
exposició dels motius que l’han duta a prendre aquesta decisió, remarcant que no té res a 
veure amb els seus companys de grup. Es defineix com una persona d’esquerres i 
independentista, no afiliada a cap partit polític, que per treballar pel poble va entrar a 
l’Ajuntament amb Convergència i Unió, i que des d’aquest partit mai se li han assenyalat 
directrius. Continua exposant que no pot seguir sota les sigles de CiU, sobretot d’Unió, 
perquè no comparteix moltes de les idees d’aquest partit polític i posa per exemple el criteri 
que segueix Unió respecte el projecte de llei de l’avortament. 
 
El regidor Jaume Miravet, regidor del grup municipal de Convergència i Unió llegeix una 
declaració que demana que consti literalment a l’acta: 
 
“Davant la situació de transfuguisme de dos dels membres del grup de CIU, els regidors 
Marc Vilarrasa i Mª Carme Sala, la més greu des del primer ajuntament democràtic a Sant 
Julià de Vilatorta i Vilalleons, volem manifestar el següent: 
Una persona noble, si deixa el grup, és de lògica que deixi també l’escó, perquè el següent 
company de la llista el pugui ocupar. 
 
No fer-ho, tenint en compte que s’ha obtingut l’escó, gràcies a una campanya feta per CIU, i 
als vots de les persones que van optar per aquesta formació, denota una manca de 
responsabilitat personal notable i la traïció a uns companys que confiaven en ells. 
Per altra banda, la seva actitud fa canviar el resultat d’unes eleccions que de forma 
democràtica es van celebrar el maig de 2011, i on d’una manera “escandalosa” es fa cas 
omís a la voluntat de les 505 persones que van creure en la nostra opció. 
Finalment, volem expressar el nostre rebuig a aquesta manera d’actuar, que per altra banda 
conta amb el vist i plau de l’alcalde el senyor Joan Carles Rodríguez, “donat que si no 
s’oferissin carteres això no passaria”, i que no ajuda gens a fomentar la bona relació que 
hauria de regnar entre els dos grups. 
És una llàstima! “ 
 
La regidora Maria Carme Sala considera que en les eleccions locals es voten les persones i 
no els partits, i en conseqüència creu que no té motiu per dimitir. Simplement  no participa 
de les idees d’Unió, però des de l’Ajuntament vol ajudar a la independència de Catalunya, 
del seu país. Insisteix que la decisió no té res a veure amb els regidors del grup municipal de 
CiU. 
 
L’alcalde pren la paraula i exposa que la seva voluntat no era d’intervenir en aquest debat 
perquè es tracta d’un assumpte del grup de l’oposició, però per al·lusions s’hi veu obligat i es 



mostra indignat: creu que l’escrit que s’ha llegit és infumable; no entén com el grup municipal 
de CiU atribueix el transfuguisme a l’atorgament de delegacions per part de l’alcalde. La 
decisió de la regidora ha estat personal i com alcalde no li ha ofert cap mena de delegació, 
considera que no es pot traslladar la causa d’aquesta decisió a l’equip de govern, sinó a la 
falta de lideratge i de coordinació del grup municipal de CiU, i recomana que busqui la 
justificació dins el seu grup i no fora. 
 
El regidor Jaume Vilella diu que la delegació que es va fer a l’inici de la legislatura es va fer 
a CiU i no personalment al regidor Marc Vilarrasa., de la mateixa manera que es va fer a SI i 
ho varen acceptar. Els regidors Jaume Miravet i Feliu Puigbò ho neguen i li demanen que ho 
demostri. 
 
La regidora Maria Carme Sala creu que quan un equip de govern té majoria i ofereix 
delegacions als altres grups, l’honora. Explica que quan ella pertanyia a l’equip de govern 
sempre ho reivindicava.  
 
El regidor Marc Vilarrasa intervé per explicar que va acceptar la delegació perquè es va 
presentar a les eleccions per treballar pel poble i que està molt satisfet de poder-ho fer. El 
senyor Jaume Miravet considera que fer oposició també és treballar pel poble. La regidora 
Maria Carme Sala li respon que és molt diferent estar a l’equip de govern que a l’oposició, el 
regidor Jaume Miravet li retreu que ell no ha estat mai a l’oposició. 
 
L’alcalde exposa que és important que el poble entengui que es varen atorgar delegacions a 
regidors que no pertanyien al grup municipal AVV amb una clara voluntat de sumar, i explica 
el procés de formació de les llistes electorals en les eleccions locals, en el qual hi ha 
persones que tenen opcions de formar part de més d’una com va passar en el cas d’en Marc 
Vilarrasa. 
 
La regidora finalitza el debat dient que des de la seva posició continuarà treballant pel poble 
i retreu a en Jaume Miravet que des de que no està a l’equip de govern no hagi participat ni 
col·laborat en cap dels actes que organitza l’Ajuntament. 
 
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta dels membres de la Corporació 
amb els vots a favor de: Joan Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Jaume 
Vilella Ramoneda, Trini Subirana Arumí, Josep Maria Company Sala, Marc Vilarrasa 
Codinach, Lluís Vilalta Vivet, i Maria Carme Sala Vila, i amb els vots en contra de Feliu 
Puigbò Coll i Jaume Miravet Peris.  
 

4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde explica l’objectiu que té la modificació proposada 
de l’ordenança municipal de circulació, consistent en limitar l’horari de l’estacionament de 
vehicles en determinats carrers comercials del poble per posar més estacionaments a 
disposició dels usuaris dels comerços. Creu que també s’evitaran els aparcaments en doble 
fila. Exposa que és una mesura que s’ha d’integrar en el pla de mobilitat, i que la proposta  
s’aprova inicialment i es sotmetrà a un termini d’informació pública amb la finalitat de 
d’obtenir la participació dels actors implicats. També afegeix que s’està treballant en l’oferta 
d’aparcament sense estacionament limitat. 



 
Una vegada debatuda la proposta, es pren, per unanimitat dels deu regidors presents dels 
onze que legalment componen el Ple de la Corporació, modificant la durada d’estacionament 
màxim en 1h i 30 minuts, el següent acord: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de circulació de Sant 
Julià de Vilatorta, en el sentit d’afegir un capítol referent a l’estacionament amb limitació 
horària. 
 
Segon.- Publicar el present acord al BOP, al DOGC,  a un diari, al tauler d’edictes i al web 
de l’Ajuntament, per tal que en el termini de trenta dies a partir de la darrera publicació es 
puguin presentar al·legacions. 
 
Tercer.- Disposar la publicació del text de l’ordenança al BOP i la remissió al DOGC, una 
vegada transcorregut el termini preceptiu sense haver-se presentat cap reclamació, 
entenent-se aprovada definitivament l’ordenança d’una manera automàtica, sense necessitat 
de prendre cap altre acord. 
 

5. APROVACIÓ 1A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 
MONTSENY I ALTRES VIALS”. 

 
Vista la certificació núm.1 de l’obra “Arranjament de la plaça Montseny i altres vials” 
presentada per l’empresa contractista Salvador Serra, SA, amb la conformitat del tècnic 
municipal director de l’obra, que és d’un import de 42.922,57 € més 9.013,74 € en concepte 
d’IVA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i altres 
vials”, per un import de 42.922,57 € més 9.013,74 € en concepte d’IVA. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
L’alcalde explica que les obres van avançant a bon ritme, i es mostra satisfet de la forma en 
que es va executant aquesta obra pública. 

 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2013. 
 
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 de 17 de febrer de 2014 s’ha aprovat la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2013, 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. 
 
L’alcalde considera aquest punt el més important de l’ordre del dia, es mostra satisfet pels 
resultats obtinguts, exposant que en ingressos s’ha produït una desviació mínima i que en 
despeses no s’ha estirat més el braç que la màniga, tot i mantenir un elevat nivell en 
prestació de serveis, molts ells de gestió directa, lamenta els efectes que la nova llei de 
reforma local pot provocar en la prestació de serveis. Està segur que cada regidor parlaria 
en termes semblants pel que fa a les seves competències. Felicita als regidors pel control 
exhaustiu de les partides pressupostàries que gestionen i fa un esment especial a la 
regidora d’hisenda, Adelaida Costa, també al personal d’intervenció. Explica el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria, que ha aconseguit la xifra més elevada des de que 
estan a l’equip de govern.  
 
Finalment retreu al senyor Jaume Miravet que comentés en moltes ocasions que el 
pressupost de l’exercici 2013 no era realista, aquest li respon que hi ha diferents formes de 
fer un pressupost i que ell prefereix ser pessimista en ingressos per no córrer riscos. 
L’alcalde considera que el pressupost no ha de ser pessimista ni optimista, sinó realista.  
 
La secretària-interventora afegeix que la liquidació compleix els criteris de la llei d’estabilitat 
pressupostària i de sostenibilitat financera. 
 
El  Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici 2012. 
 
 

2. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde demana que constin en aquest apartat les observacions que el regidor de servei i 
urbanisme, Santi Garolera, ha fet en relació a la senyalització de trànsit a la zona industrial: 
en quant a la senyalització horitzontal de la zona és imminent a càrrec de la brigada, i pel 
que fa a la senyalització vertical ja s’ha aprovat el pressupost i s’està a l’espera de rebre el 
material per a la seva instal·lació, també ha explicat que es col·locaran les plaques del nom 
dels carrers. 
 
El senyor Feliu Puigbò demana com està la tramitació de l’accés al polígon industrial, 
l’alcalde respon que estan preocupats per l’oposició de l’Ajuntament de Calldetenes a 
l’execució d’aquesta obra i no entén com una població que té problemes de trànsit dins el 
seu nucli no pugui comprendre aquest accés; a l’inrevés l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta recolza i defensa la variant de Calldetenes; es tracta de la mateixa problemàtica 
encara que per dues causes diferents: el trànsit de gran tonatge afecta més el nostre poble i 
a Calldetenes té molt més trànsit. Apel·la al sentit de la responsabilitat dels regidors de 
Calldetenes davant d’un mateix problema. 
El regidor Jaume Miravet demana si tota aquest problemàtica impedirà que es pugui fer 
aquest any la inversió. L’alcalde en relació als terminis diu que l’oposició de Calldetenes 
evidentment no ajuda, i que des de l’Ajuntament de Sant Julià es van fent gestions com per 



exemple demanar a la Diputació el manteniment d’aquesta via, per intentar llimar les 
diferències amb Calldetenes, no hi ha cap voluntat de fer-los suportar perjudicis. I explica 
que hi ha molts tràmits fets com el més important: es tracta d’una inversió prevista en els 
pressupostos de la Generalitat per aquest exercici, mai s’havia estat tant lluny en aquest 
projecte. En regidor de serveis i urbanisme mostra satisfacció respecte aquestes inversions 
de Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta en un context de crisi econòmica.  
 
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 
 
 


