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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 3/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de març de 2014 
Horari: de 2/4 de 10 a ¼ 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, que s’incorpora en la 
primera proposta d’acord. 
- 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 
 
Cap  
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: Accés a la zona industrial de la Quintana. 

2. Modificació ordenança fiscal núm. 25 reguladora del preu públic de la llar 
d’infants municipal “Patuleia”. 

3. Adhesió al text de les bases reguladores dels ajuts d’urgència social d’Osona 
aprovades pel Consell Comarcal d’Osona. 

4. Adopció de l’escut i de la bandera de Sant Julià de Vilatorta. 
5. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals de 

contractació, aplicables als contractes de serveis, de subministraments, 
d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes 
administratius i als privats. 



6. Moció de suport a la campanya de recollida de signatura “signa un vot per la 
independència”. 

7. Declaració de compatibilitat per a l’exercici de les funcions de secretaria-
intervenció a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i al Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona. 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Informe d’intervenció sobre morositat i situació de factures del 4t trimestre 
2013. 

2. Resolucions de l’alcaldia. 
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost. 
4. 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 26 de febrer de 2014, que s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple, esmenant l’apartat referent a l’aprovació de l’acta del 15 de 
gener de 2014 que a l’apartat de precs i preguntes referent a l’accident de trànsit ocorregut a 
la zona industrial hi ha una omissió de la persona que va fer referència a l’excés de velocitat 
i que s’ha de corregir. 
 
S’incorpora el regidor Josep Maria Company i Sala. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL: ACCÉS A LA ZONA 
INDUSTRIAL DE LA QUINTANA. 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de gener de 2014 va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “Accés a la zona industrial de 
la Quintana” promogut per l’Ajuntament i redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
L’expedient ha estat sotmès a informació pública, mitjançant anuncis al BOP de data 
29/01/2014, al periòdic “El 9 Nou” de data 20 de gener de 2014, al tauler d’anuncis municipal 
i al web de l’Ajuntament www.santjuliavilatorta.cat. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública es va donar audiència a l’Ajuntament de 
Calldetenes perquè el seu àmbit territorial confina amb l’àmbit objecte de modificació, 
d’acord amb el que estableix l’article 85.7 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 



Així mateix s’han sol·licitat els informes preceptius als organismes afectats per raó de la 
seva competència sectorial, d’acord amb el que disposa l’article 85.5 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
 
En el termini legalment establert s’ha rebut l’informe emès per l’Oficina d’Acció i Avaluació 
Ambiental que considera viable l’aprovació de la modificació puntual del POUM tenint en 
compte que en el projecte d’execució del vial s’analitzin les seves implicacions ambientals, 
evitant afeccions sobre el medi i donant compliment a les directrius ambientals establertes a 
la pròpia normativa urbanística i per la resta de legislació vigent en matèria ambiental. 
 
També en el tràmit d’audiència atorgat a l’Ajuntament de Calldetenes, l’alcalde ha formulat 
al·legacions, ratificades posteriorment pel Ple d’aquest Ajuntament, en el sentit de buscar 
altres solucions per a l’accés a la zona industrial de la Quintana, que no impliquin l’afectació 
del sòl agrari de protecció territorial de Calldetenes. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en el qual es posa de manifest la falta de 
coincidència entre l’àmbit territorial objecte de la modificació puntual del POUM i  l’àmbit 
territorial objecte de les al·legacions referents a la continuïtat del vial, fora del SUD-4, que en 
tot cas té el seu procediment independent d’aquesta modificació. 
 
Vist que en el termini legalment establert no s’ha presentat cap altra al·legació. 
 
El regidor d’urbanisme, Santi Garolera, explica que la modificació es planteja només en 
l’àmbit del SUD-4, sòl urbanitzable delimitat en el terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, 
i l’escrit d’al·legacions fa referència al projecte de construcció de la carretera que enllaçarà 
amb el vial situat al SUD-4. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació el següent acord: 
 
Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal  “Accés a la zona industrial de la Quintana”, amb el mateix contingut amb el que 
fou aprovat inicialment. 
 
Segon: Desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Calldetenes, d’acord 
amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Tercer: 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 la modificació puntual del  POUM, 
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. 
 
Quart: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Calldetenes. 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents dels 
onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 
 



2. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “PATULEIA”. 

 
L’alcalde explica que finalment l’ordenança no es modificarà perquè s’estudiava la 
possibilitat d’introduir canvis en la taxa referent al servei de menjador de la llar d’infants, 
però que no es creu convenient proposar-ho en aquest context de crisi en el qual cal fer 
polítiques de suport a les famílies; Per tant es retira aquest punt de l’ordre del dia. 

 
 

3. ADHESIÓ AL TEXT DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL D’OSONA APROVADES PEL CONSELL 
COMARCAL D’OSONA. 

 
Vistes les bases reguladores dels ajuts d’urgència social aprovades pel Consell Comarcal 
d’Osona en el marc de les funcions dels serveis socials que presta el Consorci, bases que 
tenen per objecte la regulació de les prestacions econòmiques d’urgència social i el seu 
procediment de concessió. 
 
La regidora de benestar social, Trini Subirana, explica que es planteja a nivell comarcal 
l’aprovació d’aquestes bases per tal que s’apliquin els mateixos barems a tots els municipis 
d’Osona, encara que prestin els serveis socials a través de la Mancomunitat La Plana, dels 
Consorcis del Consell Comarcal o des dels mateixos Ajuntaments com Vic i Manlleu. 
L’objectiu és homogeneïtzar els criteris per atorgar prestacions de caràcter econòmic. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer-  Aprovar l’adhesió al text de les bases reguladores dels ajuts d’urgència social d’Osona 
aprovades pel Consell Comarcal d’Osona i publicades el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 29 de gener de 2014 que consten a l’expedient. 
 
Segon.- Obrir simultàniament convocatòria per a la presentació de sol·licituds pels ajuts 
d’urgència social que contemplen aquestes bases per l’exercici 2014, disposant de tot l’any 
natural per a la seva presentació i amb un import màxim de 6.822,14 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària número 08.480.02.231. Les sol·licituds seran ateses per ordre 
d’arribada i fins a exhaurir l’import consignat. 
 
Tercer.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester l’alcalde, perquè 
formalitzi en nom de la corporació qualsevol document que sigui necessari en relació amb 
aquest acord. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
 

4. ADOPCIÓ DE L’ESCUT I DE LA BANDERA DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA. 
 

En data 10 de gener de 1990 la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya adreça una carta a l’Ajuntament de Sant Julià de 



Vilatorta en què li comunica el procediment que han de seguir les corporacions catalanes 
per dotar-se d’escut i bandera, atès que els símbols que utilitza l’Ajuntament no respecten 
les normes de l’heràldica, i ofereix als Ajuntament els estudis heràldics i l’assessorament 
necessari per tal de regularitzar els seus escuts de conformitat amb la legislació vigent. 

 
En data 21 de juliol de 1992 el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, acorda 
sol·licitar la inscripció dels símbols municipals (escut i bandera) en el Registre de símbols 
dels ens locals, d’acord amb el que disposen els articles 30,35,36 i 37 de la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya , en el procediment a seguir en els 
símbols de les corporacions locals. 

 
En data 20 d’octubre de 1992, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta rep de la Direcció 
General d’Administració Local de Catalunya unes instruccions per part del senyor Armand 
de Fluvià, conseller heràldic de Catalunya, on s’informa que l’escut i la bandera de Sant Julià 
de Vilatorta no es poden inscriure en el Registre atesa la seva forma, manca de timbre i 
manca d’esmalts i suggereix segui r la tramitació que disposa el Reglament dels símbols 
dels ens locals que preveu l’assistència de la Direcció General d’Administració Local per 
elaborar el projecte d’escut i bandera. 

 
En data 9 d’octubre de 1995, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta sol·licita al Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya assistència tècnica per a l’el·laboració de 
l’escut heràldic municipal i inicia l’expedient. 

 
En data 23 d’octubre de 1995 la Direcció General d’Administració Local tramet el projecte 
que ha elaborat el senyor Armand de Fluvià, conselles heràldic i assessor d’heràldica i 
genealogia de Catalunya, sobre l’escut heràldic de l’Ajuntament del poble de Sant Julià de 
Vilatorta, en el qual suggereix un escut caironat d’or, una olla de sable acostada de dos 
lleons de sinople afrontats. Per timbre una corona mural de poble. A partir d’aquest punt 
s’atura l’expedient i no es continua la tramitació. 

 
Amb la intenció de regularitzar aquesta situació, el dia 14 de març de 2014, l’alcalde, Joan 
Carles Rodríguez i el regidor de cultura, Lluís Vilalta, concerten una entrevista amb el senyor 
Armand de Fluvià, en la qual es contemplen diverses opcions a la proposta que ell mateix va 
fer l’any 1995. També s’analitzen, els elements que conformen el segell que actualment 
utilitza l’Ajuntament (domus i lleons) i atès que aquestes figures representen la domus de 
Bellpuig i l’annexió del poble de Vilallleons l’any 1946, es suggereix una possible adaptació 
d’aquests mateixos elements a la normativa, la qual cosa queda plenament justificada pel 
simbolisme d’ambdues figures: la domus representa la residència de la família de cavallers 
cognomenats Bellpuig, situada dins l’antic terme del castell de Sant Llorenç, en un puig 
sobre el torrent de la Noguera, i els lleons fan referència al poble de Vilalleons que es va 
fusionar a Sant Julià de Vilatorta l’any 1946. 

 
Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals ofereix als ens locals 
l’assistència necessària per elaborar-ne el projecte, a l’efecte de regularitzar l’escut i la 
bandera, de conformitat amb els requisits que estableixen el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Decret 
139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i els registre d’ens 
locals de Catalunya. 
 



Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació: 
 
Primer: Iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic i la bandera del municipi de Sant Julià 
de Vilatorta i sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’assistència tècnica que 
preveu l’article 39.3 del Decret 139/2007. 
 
Segon: Suggerir un escut caironat d’atzur, una domus d’or i oberta, acostada de dos lleons 
reguardants d’argent. Per timbre una corona mural de poble. La domus representa la 
residència d’una família de cavallers cognomenats Bellpuig, situada dins l’antic terme del 
castell de Sant Llorenç, en un puig sobre el torrent de la Noguera, i els lleons fan referència 
al poble de Vilalleons que es va fusionar a Sant Julià de Vilatorta l’any 1946. 
 
Tercer: Suggerir que la bandera del municipi sigui apaïsada, de proporcions dos d’alt per 
tres de llarg, blau elèctric, i al centre la domus d’or oberta acostada des dos lleons 
reguardants d’argent que es proposen per l’escut. 
 
L’alcalde creu que es tracta d’un tema que va més enllà d’un equip de govern, perquè són 
elements que representen el poble, a tots els veïns, a l’Ajuntament. Considera que hi ha 
d’haver consens i de cap manera els símbols del poble poden ser imposats per un equip de 
govern. Els regidors Feliu Puigbò i Jaume Miravet no entenen la flexibilitat que ara permeten 
els responsables de l’heràldica, atesa l’experiència d’anys anteriors.  Efectivament l’alcalde 
comenta el contingut de la reunió i les explicacions que l’expert els va donar sobre la 
simbologia de l’escut actual: la representació de la domus i no d’un castell, coincidint amb 
Bellpuig que no era un castell sinó una domus. 
L’alcalde explica el tràmit que tot just ara s’inicia  i agraeix el treball d’en Xevi Pona per fer la 
proposta en imatge. I afegeix que s’està estudiant la possibilitat de dedicar el Pregó de la 
Festa Major d’aquest any a la proposta feta pel senyor Armand de Fluvià, comptant amb la 
seva presència.  

 

 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

GENERALS DE CONTRACTACIÓ, APLICABLES ALS CONTRACTES DE 
SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE 
CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES 
ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS. 

 

Vist el plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard 
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de 
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats, aprovats per la 
Diputació de Barcelona i adaptats al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, el qual els ens locals poden aprovar en el 
marc d’una actuació d’assistència i cooperació local. 

Per unanimitat dels onze regidor presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 



Primer: Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives generals de contractació  
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de 
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats, d’acord amb el 
contingut íntegre del model estàndard aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
BOPB de data 4 de febrer de 2014. 

Segon: Sotmetre a informació pública el plec aprovat mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC, 
al diari “Ara”, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, per un termini de 
30 dies, durant els quals es podran presentar al·legacions i reclamacions.  

Tercer: En el supòsit que no es presenti cap al·legació ni reclamació, l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva sense necessitat de prendre cap altre acord, havent-se de comunicar a 
l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, i  publicar l’anunci en el 
BOPB amb remissió al text publicat el 4 de febrer de 2014, i una referència al DOGC. Una 
vegada transcorreguts quinze dies a partir de la darrera publicació entrarà en vigor el plec. 

 
 

6. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURA 
“SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”. 

 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al 
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n deriven foren símptoma més 
clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera 
expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana 
de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat 
inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-
ho democràticament. 
 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes 
les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional- n’han fixat 
l’imprescindible full de ruta institucional. 
 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè 
el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i 
que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues 
possibles. 
 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC 
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat 
de llurs objectius fundacionals. 
 



Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han organitzat 
conjuntament una gran jornada a tots els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de març de 
2014. La jornada ha tingut com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició 
a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del 
procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta demanda 
popular. 
 
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis s’ha pogut adreçar als 
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i 
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, reunit en sessió plenària, i per 
unanimitat, recollint la voluntat popular, acorda: 
 
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “Signa un vot per la 
independència”, celebrada a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014, i també a 
d’altres convocatòries que se’n puguin organitzar. 
 
2. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
 

7. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE LES 
FUNCIONS DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA I AL CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL DE LES 
GUILLERIES-SAVASSONA. 

 
Vista la sol·licitud de declaració de compatibilitat de la secretària-interventora de la 
Corporació, Rosa Martínez Costa, de la seva activitat a l’Ajuntament amb l’exercici de les 
funcions de secretaria-intervenció del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, que suposarà una segona activitat remunerada en el sector públic, fora de la 
jornada laboral que té a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i que està sotmesa al règim 
de la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats. 
 
Vista la normativa vigent que regeix el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les 
entitats locals comprès en l’àmbit del Reglament aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, establert amb caràcter general per a la funció pública en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i en la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació plena al personal al servei de les Corporación 
locals. 
 
Vist el que disposa l’article 27 dels Estatuts del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, en el sentit que el càrrec de secretaria-intervenció del Consorci serà exercit pels 
funcionaris d’habilitació estatal que exerceixin les funcions en qualsevol de les 
administracions consorciades. 
 



L’alcalde explica que la plaça ha quedat vacant i que de secretaris-interventors d’habilitació 
estatal en els Ajuntaments consorciats només n’hi ha dos, un dels quals està proper a l’edat 
de jubilació, i l’altra és la secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Atès que la competència per a la declaració de la compatibilitat de l’exercici d’una segona 
activitat pública correspon al Ple de la Corporació, es proposa el següent acord: 
 
Primer: Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per Rosa Martínez Costa per a l’exercici de les 
funcions de secretaria-intervenció del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, sense que això suposi cap modificació de la jornada laboral i dedicació  a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon: Notificar aquest acord a la interessada i al Consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona, als efectes oportuns. 
 

 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I SITUACIÓ DE 
FACTURES DEL 4T TRIMESTRE 2013. 

 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la 
secretària-interventora informa al Ple de la Corporació, que a data 31.12.2013, l’Ajuntament 
havia abonat totes les obligacions reconegudes en el termini establert a l’esmentada Llei;  
 
Així mateix s’informa que a data 31.12.2013 no hi ha cap factura ni document justificatiu dels 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o 
s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la seva tramitació. 
 
S’adjunten els llistats corresponents. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 

2. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte al Ple de la Corporació de les resolucions 
de l’alcaldia que s’han dictat des de la darrera sessió plenària, i que són les següents: 
 
17/12/2013 Contractació monitors Saló Nadal 2013 
17/12/2013 Empadronament de tres persones 
17/12/2013 Empadronament d'una persona 
18/12/2013 Empadronament d'una persona 
18/12/2013 Empadronament d'una persona 
19/12/2013 Aprovació inicial PMU 5 - cases de Vilalloens- 



18/12/2013 concessió drets funerari  del nínxol 270  del cementiri municipal 
18/12/2013 Concessió canvi titularitat d'un dret funerari del nínxol 168 
19/12/2013 concessió drets funeraris del nínxol 545 del cementiri municipal 
19/12/2013 concessió drets funeraris del nínxol 273 del cementiri municipal 
20/12/2013 Empadronament de dues persones 
23/12/2013 Conveni Consorci Espai Natural Guilleries Savassona 
31/12/2012 Relació de factures F/2013/12 
02/01/2014 Acord incoació 14/1S 13057035 
08/01/2014 Empadronament d'una persona 
08/01/2014 Empadronament d'una persona 
08/01/2014 Concessió llicència d'obres núm. 110/13 
08/01/2014 concessió llicència d'obres núm. 112/13 
08/01/2014 Concessió llicència d'obres núm. 109/13 
08/01/2014 Concessió llicència d'obres núm. 108/13 
08/01/2014 Concessió llicència d'obres núm. 107/13 
08/01/2014 concessió llicència d'obres núm. 106/13 
08/01/2014 concessió llicència d'obres núm. 105/13 
08/01/2014 Concessió llicència d'obres núm. 104/13 
09/01/2014 Autorització celebració calçotada dia 11 de gener al senyor Xavier Isern 

09/01/2014 
Autoritzar a Vilatorta per la Independència instal·lar taules dies 11 i 12 de gener per 
"Signa un vot per la independència" 

09/01/2014 Empadronament d'una persona 
09/01/2014 Empadronament d'una persona 
09/01/2014 Practicar nova liquidació econòmica llicència urbanística 3/13 
13/01/2014 Liquidació de lloguer de taules i cadires a Xavier Isern Vinyet 
14/01/2014 Concessió canvi titularitat dret funerari 268 
14/01/2014 Practicar nova liquidació econòmica llicència urbanística 1/12 
15/01/2014 Practicar nova liquidació econòmica llicència urbanística 77/11 
16/01/2014 concessió llicència d'obres 1/14 
16/01/2014 concessió llicència d'obres 2/14 
17/01/2014 Acord incoació 14/2S 14003389 
21/01/2014 Liquidació ocupació de via pública Av. Montserrat, 35 
23/01/2014 Empadronament d'una persona 
23/01/2014 Empadronament d'una persona 
24/01/2014 Declaració caducitat llicència urbanística 83/98 
27/01/2014 Autorització per circular pel terme municipal en la Marxa Cicloturista Terra de Volcans 
27/01/2014 Contractació monitora Projecte Espai Jove 
29/01/2014 Concessió llicència urbanística de segregació terreny Ctra. BV-5201 i c/.Miquel P. 
30/01/2014 Concessió llicència d'obres núm. 3/14 
30/01/2014 Aprovació estat comptes 3r i 4t trimestre de l'empresa SOREA SA 
31/01/2014 Autorització ús antic escorxador a Joan Morera Radíguez 
31/01/2014 Relació de factures F/2014/1 
03/02/2014 Empadronament d'una persona 
04/02/2014 concessió llicència d'obres núm. 5/14 
04/02/2014 concessió llicència d'obres núm. 111/13 
05/02/2014 Autorització Escuderia Osona Rallyspring 
05/02/2014 Autorització Servei Català transit Rallysprint 



05/02/2014 liquidació econòmica certificat aprofitament urbanística La Boixeda 
06/02/2014 concessió llicència d'obres núm. 8/14 
06/02/2014 concessió llicència d'obres núm. 9/14 
06/02/2014 concessió llicència d'obres núm. 7/14 
06/02/2014 Empadronament d'una persona 
07/02/2014 Liquidacions econòmiques Pavelló novembre 2013 
07/02/2014 Liquidacions econòmiques Pavelló desembre 2013 
07/02/2014 Liquidacions econòmiques Pavelló gener 2014 
07/02/2014 Liquidacions econòmiques Pavelló novembre, desembre 2013 i gener 2014 Antoni Riera 
07/02/2014 Concessió llicència d'obres núm. 10/14 
10/02/2014 Empadronament d'una persona 
10/02/2014 Anul.lació llicència urbanística núm. 94/11 
11/02/2014 sol·licitud alta ERES 
11/02/2014 Acord incoació 14/3S 14004544 
11/02/2014 Acord incoació 14/4S 14005680 

12/02/2014 
acceptació ajut finançament plans d'ocupació Programa complementari suport economia 
productiva loca 

12/02/2014 Empadronament de tres persones 

13/02/2014 
aprovació factura 2014-005 presentada per ISERVEIS EINSTIC SL i fer anotació 
comptable 

14/02/2014 Aprovació contracte menor serveis publicitat Premsa d'Osona (El 9 Nou) 
14/02/2014 liquidació gener Miquel colina 
14/02/2014 autorització pas Amics Vehicles Clàssics 
14/02/2014 Acord incoació 14/5S 14008137 
14/02/2014 concessió llicència d'obres núm. 11/14 
14/02/2014 Concessió llicència d'obres núm. 12/14 
17/02/2014 Liquidació pressupost exercici 2013 
17/02/2014 Conveni BAT i SAD Consell Comarcal d'Osona 
18/02/2014 Liquidació ocupacio de via pública Pl. Marquès de la Quadra, 5 
19/02/2014 Liquidació certificat legalitat i antiguitat C.Marquesos de Vilallonga, 3, 1r.1a. 
20/02/2014 Practicar nova liquidació económica llicència urbanística núm. 125/10 
21/02/2014 Acord incoació 14/6S 1409176 
24/02/2014 Empadronament de dues persones 
24/02/2014 Empadronament d'una persona 
24/02/2014 concessió llicència d'obres núm. 14/14 
24/02/2014 concessó llicència d'obres núm. 16/14 
25/02/2014 Empadronament d'una persona 
26/02/2014 Contractació tècnica llar d'infants municipal 
27/02/2014 Empadronament d'una persona 
27/02/2014 Cessió de crèdit certificació núm.1 "Arranjament plaça Montseny i altres vials" 
27/02/2014 Liquidació econòmica certificat d'antiguitat i legalitat c/.Marquesos de Vilallonga, 18 
28/02/2014 Liquidacions econòmiques CEVilatorta Setembre 13 a Gener 13 
28/02/2014 Concessió llicència urbanística de segregació carrer Girona, 8 
28/02/2014 Declaració caducitat llicència urbanística 68/05 
28/02/2014 Relació de factures F/2014/2 
03/03/2014 Ocupació de via pública carrer Calldetenes cantonada c/. J.V. Foix, 7 
03/03/2014 Liquidacions pavelló entitats 



03/03/2014 Revisió liquidació econòmica ocupació via pública Av. Montserrat, 35 
03/03/2014 Concessió llicència d'obres núm. 17/14 
03/03/2014 Concessió llicència d'obres núm. 18/14 
03/03/2014 Concessió llicència d'obres núm. 19/14 
03/03/2014 Concessió llicència d'obres núm. 13/14 
04/03/2014 Empadronament d'una persona 
04/03/2014 Concessió llicència d'obres núm. 15/14 
06/03/2014 Empadronament d'una persona 
06/03/2014 concessió llicència d'obres núm. 21/14 
07/03/2014 Concessió autorització activitat paint ball. Expedient 3/2013 
12/03/2014 Autorització per fer ús del pavelló al consell esportiu d'osona 
12/03/2014 Liquidació ocupació de via pública C. Major, 11 
12/03/2014 Notificació concessió canvi titularitat activitat consultori veterinari 
13/03/2014 Concessió exempció taxa recollida d'escombraries 
13/03/2014 Incoació expedient de baixa d'ofici al padró d'habitants 
13/03/2014 Empadronament de quatre persones 
13/03/2014 Requeriment titular finca l'Ausió per reposició del camí 
14/03/2014 Sol·licitud informe polígon d'actuació 2 recurs contenciós 179/2011 
14/03/2014 Imposició sanció infracció ordenança municipal de tinença d'animals de companyia 

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

3. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST. 

 
D’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’Ajuntament ha 
tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, la següent documentació relativa al 4t trimestre de 2013: 
- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2013 i detall d’execució al final 

del trimestre vençut. 
- Situació del romanent de tresoreria i previsió de tancament a final d’exercici. 
- Calendari i pressupost de tresoreria. 
- Dades d’execució de dotació de plantilla i efectius. 
- Informació que permet relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la 

capacitat o necessitat de finançament. 
- Informació complementària per a l’anàlisi de la Regla de la despesa. 
 
Els regidors es donen per assabentats del contingut de la documentació tramesa. 
 
 

4. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde demana si algun regidor vol formular precs i preguntes, no se’n planteja cap. 
 
A continuació l’alcalde informa al Ple de la baixa voluntària motivada per raons professionals 
particulars de la Judit Mundó, tècnica auxiliar de joventut, responsable del Punt Jove. 



L’alcalde explica que cal contractar d’una manera urgent una persona que ocupi 
provisionalment aquesta plaça a l’espera de la convocatòria de la mateixa, per tal de donar 
continuïtat al servei, i que aquest efecte s’ha convocat un mecanisme per a recollir 
currículums i que ha tingut una resposta massiva fins a més de 270 aspirants. L’alcalde 
agraeix públicament la tasca de la Judit Mundó al front del Punt Jove i a la seva dedicació i 
convida a tots els presents al comiat que es farà dijous a la tarda a la sala de plens. 
 
Per altra banda, el regidor de cultura, Lluís Vilalta, explica les jornades programades per 
donar a conèixer l’aeròdrom Vilatorta. 
 
Finalment l’alcalde anuncia la Cantata “cantem junts” per al proper 25 d’abril, que comptarà 
amb la participació de totes les escoles dels municipis de Folgueroles, Calldetenes, Santa 
Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta, amb més de 750 participants. 
 
 
L’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la present 
acta. 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



