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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 1/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 15 de gener de 2014 
Horari: de 2/4 de 10 a les 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 
- 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. Ratificació dels acords del Ple de data 18/12/2013. 
2. Aprovació inicial pressupost exercici 2014, plantilla de personal i bases 

d’execució del pressupost. 
3. Modificació puntual Pla d’ordenació urbanístic municipal: Accés a la zona 

industrial de la Quintana. 
4. Supressió del registre municipal de parelles de fet i derogació de les normes 

d’organització i funcionament. 
 

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 
18 de desembre de 2013, que s’aprova per unanimitat dels assistents havent-hi fet unes 
correccions de forma.  
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 

1. RATIFICACIÓ DELS ACORDS DEL PLE DE DATA 18/12/2013. 
 
D’acord amb la justificació que va fer l’alcalde en la sessió plenària celebrada el passat 18 
de desembre a la seu de l’antic Ajuntament de Vilalleons.  
 
Atès el que disposen el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l’article 67 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en relació a la convalidació dels actes administratius. 
 
Es proposa ratificar i convalidar, a tots els efectes administratius, tots els acords del Ple de 
la sessió de data 18 de desembre de 2013, amb el mateix contingut i quòrum amb els que 
foren aprovats. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 
 

 
2. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2014, PLANTILLA DE 

PERSONAL I BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 
 

L’alcalde  presenta el pressupost per a l’exercici 2014, adaptat a tots els requeriment de la 
normativa vigent, la qual cosa li afegeix dificultat. 
 
Comença explicant l’estat de despeses: d’acord amb la llei de pressupostos el capítol 1 de 
personal preveu la congelació de la massa salarial.  
Pel que fa al capítol 2 l’alcalde explica que preveu una disminució respecte l’exercici 2013, a 
conseqüència de la disminució de les aplicacions corresponents a la despesa en el 
subministrament d’aigua, tant pel que fa a la retribució a l’empresa que arrendatària del 
servei com pel que fa, sobretot al pagament del cànon a l’Agència catalana de l’aigua. 
S’augmenta el crèdit corresponent a la partida de reparació i manteniment d’infraestructures 
per fer front a la previsió d’execució de diverses obres menors de conservació, com ara 
vials, voreres, zones verdes...S’hi han previst també els imports destinats a altres 
arrendaments, adquisicions de béns no inventariables, subministraments, atencions 
protocol·làries i representatives, contractacions de serveis a empreses i les indemnitzacions 
per raó del servei als càrrecs i personal 



En quant als interessos i a l’amortització del deute, l’alcalde destaca el bon estat en que es 
troba l’Ajuntament en endeutament i comenta l’acabament del préstec per a l’adquisició de la 
màquina d’escombrar. 
Pel que fa al capítol 4 de transferències corrents l’alcalde exposa la tendència creixent que 
experimenta per la recerca de formes de col·laboració amb ens supramunicipals per a la 
prestació de serveis, en matèria de joventut, de benestar social, de turisme... 
En inversions, l’alcalde fa un repàs detallat de cadascuna de les actuacions: reparació del 
talús del cementiri amb la implicació del contractista que el va executar atenent el seu grau 
de responsabilitat; reparació de les cobertes de dos equipaments municipals, el regidor de 
serveis, Santi Garolera, explica la solució tècnica que es preveu aplicar al pavelló, amb una 
doble coberta que permet aprofitar material existent. L’alcalde també explica en deteniment 
les inversions relacionades amb el nucli antic, finançat amb el programa FEDER. També 
està previst el condicionament d’un equipament per a autocaravanes. Finalitza l’exposició 
del capítol d’inversions amb una referència a les plurianuals, entre les quals hi ha els 
accessos al nucli des del Puig i des de la Font d’en Titus amb l’objectiu d’establir connexió 
sense vehicle. El regidor Feliu Puigbò considera important preveure la connexió per a 
vianants també amb el polígon industrial, i pel que fa a la Font d’en Titus creu que s’hauria 
de recuperar la propietat municipal de la franja de terreny paral·lela a la carretera que moltes 
finques particulars han ocupat. L’alcalde contesta que aquests accessos estan pendents de 
finançament. 
 
Respecte l’estat d’ingressos l’alcalde considera que les previsions responen a la voluntat de 
ser el màxim de realistes. 
 
Acaba dient que es tracta d’un pressupost ajustat a les necessitats del poble de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
La regidora d’hisenda, Adelaida Costa, puntualitza que és un pressupost realista, basat en el 
resultat dels ingressos i de les despeses de l’exercici 2013, i destaca que ha estat elaborat 
des de cada regidoria en el seu àmbit competencial. 
 
En aquest moment s’inicia el debat dels pressupostos amb la intervenció del regidor Jaume 
Miravet que posa de manifest l’escàs ingrés que representa per l’Ajuntament la prestació del 
servei de subministrament d’aigua potable. L’alcalde li respon que és el mateix que cada any 
atès que no s’ha augmentat la taxa als usuaris. El regidor Feliu Puigbò demana per què hi 
ha hagut un canvi d’opinió respecte la imposició de contribucions especials que estan 
previstes per al finançament de la inversió del nucli antic en comparació amb la inversió de 
la plaça Montseny. L’alcalde respon que no és el mateix: l’actuació que es fa a la plaça és 
una reparació d’una obra que es va fer en el seu moment i per la que ja es varen aplicar 
contribucions especials, considera que són actuacions que no es poden equiparar, tot el 
contrari creu que s’ha de tractar igual a tots els veïns. En aquest punt la secretària de 
l’Ajuntament exposa que en l’informe d’intervenció sobre l’estabilitat del pressupost es 
preveu una possible inexecució de l’import corresponent a l’ingrés per contribucions 
especials a l’espera de la resolució de les al·legacions presentades al PUOSC. La regidora 
d’hisenda explica que l’import de les contribucions es determinarà en funció de diversos 
factors, un dels quals és la subvenció que s’obtingui finalment del PUOSC. A partir d’aquí 
s’inicia un debat sobre els precedents en l’aplicació de contribucions especials per a 
l’execució d’obres en el municipi. L’alcalde tanca el debat dient que l’import que es vol 
repercutir amb contribucions especials podria ser assumit per l’Ajuntament però creu que 



seria assentar un precedent, i que s’actuarà sota un principi de responsabilitat i no fent 
demagògia. La regidora Maria Carme Sala explica que va assistir a la reunió que es va fer 
amb els veïns de la que va deduir unes sensacions positives amb l’objectiu de millorar el 
nucli antic; el regidor de serveis, Santi Garolera, creu que s’ha d’apostar per revaloritzar el 
centres històrics i no pas créixer per créixer. 
 
Finalment, es sotmet a votació la següent proposta: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el següent pressupost general de l’Ajuntament per a l'exercici de 
2014: 
 

Ingressos 

Capítol  Euros 

1 Impostos directes 1.034.750,00 

2 Impostos indirectes 40.000,00 

3 Taxes i altres ingressos 917.028,00 

4 Transferències corrents 674.991,78 

5 Ingressos patrimonials 36.130,00 

6 Alienació d’inversions reals 0 

7 Transferències de capital 422.052,31 

9 Passius financers 120.550,00 

Total ingressos 3.245.502,09 

 

Despeses 

Capítol  Euros 

1 Despeses de personal 820.977,69 

2 Despeses en bens corrents i serveis 1.566.228,48 

3 Despeses financeres 5.150,26 

4 Transferències corrents 139.727,39 

6 Inversions reals 664.224,97 

7 Transferències de capital 0 

9 Passius financers 49.193,30 



Total despeses 3.245.502,09 

 

Quedant els totals de despeses i ingressos en les mateixes quantitats, el pressupost queda 
anivellat. Així mateix el pressupost dona compliment als principis establerts a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual. 
 
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Quart.- Exposar aquest pressupost i la seva plantilla al públic durant el termini reglamentari a 
l’efecte de reclamacions. 
 
Cinquè.- Una vegada finalitzat el termini d'exposició i resoltes les reclamacions presentades, 
trametre, telemàticament, mitjançant les corresponents aplicacions, el pressupost definitiu, a 
la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junt 
amb la resta de documentació. 
 
Sisè.- Disposar que en el cas de no presentar-se reclamacions el pressupost i la seva 
plantilla es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels regidors: Joan Carles 
Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Jaume Vilella Ramoneda, Adelaida Costa 
Canadell, Trini Subirana Arumí, Josep Maria Company Sala, Lluís Vilalta Vivet, Marc 
Vilarrasa Codinach, Maria Carme Sala Vila, amb l’abstenció del regidor Feliu Puigbò Coll i 
amb el vot en contra del regidor Jaume Miravet Peris. 

 
3. MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL: 

ACCÉS A LA ZONA INDUSTRIAL DE LA QUINTANA. 
 

L’alcalde explica el contingut de la proposta consistent en la modificació del traçat, en el sòl 
urbanitzable delimitat, de l’accés al polígon industrial des de l’Eix, amb l’objectiu que l’enllaç 
es correspongui amb el carrer de l’Energia.  
 
Vist el projecte de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’accés a 
la zona industrial de la Quintana, promogut per l’Ajuntament i redactat pels serveis tècnics 
municipals. 
 
Atès que la modificació del planejament es subjecte a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació, i en correspon la seva aprovació inicial i provisional  a l’Ajuntament 
 
Atès que la competència per a l’aprovació inicial del planejament és del Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que disposa l’article 52.2.c) del text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya 
 



Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- 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. 

 
Segon.- Suspendre la tramitació dels plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització així com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions; d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, en els àmbits del planejament general en què les 
noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, tal com s’identifiquen 
gràficament en el corresponent plànol específic de delimitació de l’àmbit objecte d’aquesta 
modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública la modificació del planejament pel termini d’un mes a 
partir de l’endemà de la darrera publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona,  al periòdic “El 9 Nou”, al tauler d’anuncis municipal i la web de 
l’Ajuntament. 
 
Quart.- Concedir audiència a l’Ajuntament de Calldetenes atès que l’àmbit de la modificació 
confina amb el seu terme municipal. 
 
Abans d’acabar aquest punt l’alcalde explica que la inversió de l’accés a la zona industrial de 
Sant Julià de Vilatorta des de l’Eix Transversal està prevista en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya de l’exercici 2014. 
 

 
4. SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET I 

DEROGACIÓ DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 
 
Vist l’acord de Ple de data 22 de febrer de 2001, pel qual es va aprovar crear un Registre 
Municipal de Parelles de Fet, on puguin inscriure’s voluntàriament les parelles que 
convisquin sense estar casades, tant heterosexuals com del mateix sexe, aprovant-se al 
mateix temps les normes d’organització i funcionament de l’esmentat Registre. 
 
Atès que la Llei 10/1998, de 15 de juliol, que va donar cobertura a l’acord del Ple abans 
esmentat,  ha quedat derogada per la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.  
 
Atès que la Llei 25/2010, de 29 de juliol,  no  preveu la possibilitat que ni per part de la 
Generalitat de Catalunya ni per part dels Ajuntaments es pugui crear cap registre 
administratiu en el què es puguin inscriure les parelles estables i ni tan sols preveu que el 
legislador estatal en pugui regular en algun moment la seva inscripció al Registre Civil.  
 
Vist l’informe de secretaria, segons el qual és procedent suprimir el registre municipal  de 
parelles de fet, per manca d’empara legal; derogar la normativa que regula el seu 



funcionament; suspendre les inscripcions al Registre, i en determina el procediment  
administratiu a seguir.  
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’acorda:  
 
Primer.- Incoar procediment administratiu per a la supressió del Registre municipal de 
parelles de fet de Sant Julià de Vilatorta, i derogació de la normativa que regula el seu 
funcionament. 
 
Segon.- Atorgar audiència a les persones interessades que figuren inscrites en el Registre 
mitjançant notificació personal, i obrir un període d’informació pública per un termini de vint 
dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la web www.santjuliavilatorta.cat. 
 
Tercer.- Transcorregut el termini esmentat el Ple resoldrà les al·legacions i reclamacions que 
s’hagin presentat i aprovarà, si s’escau, la supressió definitiva del Registre de parelles de fet 
de Sant Julià de Vilatorta i la derogació definitiva de les seves normes reguladores. En el 
supòsit de no presentar-se cap al·legació ni reclamació, aquest acord s’entendrà 
definitivament aprovat sense necessitat de prendre’n cap altre. 
 
 Quart.- Suspendre les inscripcions al Registre. 
 

 

 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 

Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes l’alcalde mostra la seva satisfacció per 
l’elaboració del mapa del patrimoni cultural i natural del municipi, del qual se’n va fer la 
presentació el passat cap de setmana, destaca que s’ha fet amb la col·laboració de diversos 
veïns del poble, amb un resultat de 324 elements inventariats, molt per sobre de la mitjana 
d’altres municipis, fet que ens ha de fer adonar de la importància d’aquest patrimoni i al qual 
se li ha de donar el relleu que es mereix.  
El regidor de cultura, Lluis Vilalta, fa un agraïment exprés als voluntaris, Anton Carrera, 
Francesca Masnou, Josep Masó, Montse Piqué, Francesc Orenes, Santi Riera, Lluís 
Solanas i Cristina Suñen i també als tècnics de la Diputació. 
L’alcalde exposa que és un document obert, que està al web de la Diputació i que 
properament ho estarà al de l’Ajuntament, per tal de consultar-lo i proposar-ne correccions.  
El regidor Feliu Puigbò exposa la necessitat de revisar el catàleg del POUM, per adequar-lo 
al mapa de patrimoni. 
 
Per altra banda l’alcalde explica que l’Ajuntament s’ha beneficiat d’un pla ocupacional que 
ha tramitat el Consell Comarcal a petició de l’Ajuntament, consistent en la contractació d’un 
treballador per a la realització d’un projecte en el municipi. Explica que es tracta d’una 



convocatòria dirigida només a persones perceptores de la renda mínima d’inserció, condició 
que ha limitat molt l’àmbit subjectiu de la contractació.  
 
Per últim informa als regidors de l’estat actual de la creació del nou web de l’Ajuntament, 
que requereix abans de la presentació oficial, la formació de tot el personal.  
 
En el torn de precs i preguntes el regidor Jaume Miravet fa referència a l’accident de trànsit 
succeït al polígon industrial, proposa que es faci la senyalització pertinent. El regidor de 
serveis, Santi Garolera respon que cal estudiar amb els tècnics els sentits de circulació 
adequats. L’alcalde afegeix que és un tema que ja s’havia tractat per part de l’equip de 
govern i que es considera urgent. El regidor Jaume Miravet proposa fer una actuació 
provisional per evitar més accidents. El regidor Santi Garolera respon que s’ha de fer 
senyalització vertical i horitzontal. L’alcalde afegeix que a l’accident al qual s’ha fet 
referència també hi varen intervenir altres circumstàncies perquè es produís com l’excés de 
velocitat. 
 
Per una altra banda el regidor Jaume Miravet demana informació de la festa privada que es 
va fer a la zona d’aparcaments del polígon industrial. Concretament demana si el material 
municipal que es va utilitzar, taules, cadires, equip de megafonia i també el camió de la 
brigada es liquidarà per part de l’Ajuntament. L’alcalde li respon que efectivament 
l’Ajuntament cobrarà la cessió d’aquest material. El regidor Marc Vilarrasa fa una explicació 
dels fets en el sentit que per tal d’evitar que personal de la brigada hagués de subministrar el 
material cedit als sol·licitants ell mateix va fer la gestió, tal i com s’ha fet en altres ocasions 
havent-hi un responsable de l’Ajuntament, afegeix que en aquest cas, a més, hi havia una 
proximitat entre la nau de l’Ajuntament i el lloc de la festa. El regidor Jaume Miravet 
qüestiona que s’hagi actuat adequadament i demana si com a regidor pot fer ús del camió 
per a finalitats particulars. L’alcalde respon que en tot cas es tractarà a tothom igual: com a 
regidor se li pot  deixar el camió de l’Ajuntament per a interessos públics per exemple per 
ajudar a les entitats.  
 
 
 
L’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la present 
acta. 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 


