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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 5/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 12 de juny de 2014 
Horari: de 2/4 de 8 a les 9 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,  
- 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 
 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer 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. Aprovació inicial projecte d’obra: “Renovació d’infraestructures i serveis 
dels carrers del nucli antic”. 

2. Aprovació inicial projecte d’obra: “Regeneració urbana sobre els carrers 
del nucli antic”. 

3. Aprovació inicial modificació pressupostària 2/2014. 
4. Licitació obres “renovació d’infraestructures i serveis dels carrers del 

nucli antic” i “regeneració urbana sobre els carrers del nucli antic”. 
5. Imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de 

l’obra “renovació d’infraestructures i serveis dels carrers del nucli antic”. 
6. Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per a l’execució del projecte 

“Actuació d’arranjaments en diversos camins Sau-Collsacabra”. 



7. Ratificació decret compareixença recurs contenciós-administratiu 
191/2014. 

8. Ratificació sol·licituds subvencions per a la conservació i manteniment 
de lleres públiques i per al tractament de la vegetació en zones 
vulnerables. 

9. Aprovació de la supressió del Registre municipal de parelles de fet. 
10. Moció de suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa 

Maria de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
 

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 en relació a l’acta de la sessió de data 30 d’abril de 
2014 considera que caldria fer constar a l’acta una referència més àmplia del contingut 
del què es va dir a l’apartat de precs i preguntes referent a l’emissió d’un reportatge 
sobre l’aeròdrom Vilatorta al programa “Espai terra” i també s’ha fer una correcció en 
la transcripció del càrrec del senyor Felip Puig, Conseller d’empresa i ocupació. L’acta 
s’aprova per unanimitat dels assistents amb la introducció d’aquestes dues 
correccions. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA: “RENOVACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DELS CARRERS DEL NUCLI 
ANTIC”. 

2. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA: “REGENERACIÓ 
URBANA SOBRE ELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC”. 
 

 
L’alcalde planteja els primers dos punts de l’ordre del dia conjuntament, explica els dos 
projectes que s’han redactat per separat per ser susceptibles d’entrar en diferents 
convocatòries de subvencions tot i tractar-se del mateix àmbit. 
 
Explica que es tracta d’un projecte molt treballat, i diu que tot i que sobre el paper molt 
sòlid en execució segur que sortiran imprevistos i més en nuclis antics. Exposa a grans 
trets  les millores que es produiran amb l’execució dels projectes i destaca la cura amb 
la que s’han tractat els aspectes històrics i culturals precisament per l’àmbit on s’actua. 
També fa una referència al tractament del paviment adaptat a l’àmbit entre públic i 
privat i al reforçament dels cancells d’habitatges. 
 



Mostra la seva preocupació perquè es gestioni l’obra sense interrompre l’activitat 
quotidiana dels seus veïns, comerciants...i explica que ho ha traslladat a la direcció de 
l’obra perquè ho controlin. 
 
El regidor d’urbanisme, Santi Garolera, considera molt important els tipus de materials 
que s’han previst en els projectes que malgrat tinguin un cost inicial més elevat tenen 
unes característiques de resistència que fan fàcil el seu manteniment, evitant noves 
intervencions a curt termini. 
 
L’alcalde mostra la seva satisfacció del resultat del treball d’un equip format pels  
arquitectes autors dels projectes, serveis tècnics municipals i equip de govern, 
aconseguint un projecte molt pensat i  madurat. 
 
Vist el projecte d’obra ordinària de “Renovació d’infrastructures i serveis dels carrers 
del nucli antic de Sant Julià de Vilatorta” redactat per Garraux Carrera Arquitectes, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 301.987,89 €, amb el corresponent 
estudi de seguretat i salut. 
 
Vist el projecte d’obra ordinària de “Regeneració urbana sobre els carrers del nucli 
antic de Sant Julià de Vilatorta” redactat per Garraux Carrera Arquitectes, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 218.655,02 €, amb el corresponent estudi de 
seguretat i salut. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de “Regeneració urbana sobre 
els carrers del nucli antic de Sant Julià de Vilatorta” redactat per Garraux Carrera 
Arquitectes, amb un pressupost d’execució per contracte de 218.655,02 €, amb el 
corresponent estudi de seguretat i salut. 
 
Segon: Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de “Renovació d’infrastructures 
i serveis dels carrers del nucli antic de Sant Julià de Vilatorta” redactat per Garraux 
Carrera Arquitectes, amb un pressupost d’execució per contracte de 301.987,89 €, 
amb el corresponent estudi de seguretat i salut. 
 
Tercer: Sotmetre a informació pública els projectes aprovats per un termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis municipal i al web de 
l’Ajuntament,  fent constar que en el supòsit de no presentar-se cap reclamació, el 
projecte s’entendrà definitivament aprovat sense cap altre acord 
 

 
 

3. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2014. 
 
L’alcalde explica la proposta de modificació pressupostària provocada per l’augment 
del cost de les obres segons projectes, i la disminució de l’import subvencionat pel 
PUOSC respecte al que es va sol·licitar. 



 
Vista la proposta de modificació pressupostària 2/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per majoria absoluta dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el 
Ple de la Corporació, amb els vots a favor de Joan Carles Rodríguez Casadevall, Santi 
Garolera Comas, Trini Subirana Arumí, Josep Maria Company Sala, Marc Vilarrasa 
Codinach, Maria Carme Sala Vila,i Lluís Vilalta Vivet i amb els vots en contra dels 
senyors Feliu Puigbò Coll i Jaume Miravet Peris, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 2/2014, en els 
següents termes: 
 

 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Pressupost Modificació TOTAL 

10,151,61900 Renovació d'infraestructures i 
serveis nucli antic 

274.540,92 27.446,97 301.987,89 

01,155,61901 Regeneració urbana sobre carrers 
nucli antic 

173.851,68 44.813,34 218.665,02 

 TOTAL  72.260,31  
     
 FINANÇAMENT    
 DISMINUCIÓ INGRESSOS    

35000 Contribucions especials 53.647,14 -8.029,09 45.618,05 
 AUGMENT INGRESSOS:    

91101 Préstec Diputació de Barcelona 0 80.289,40 80.289,40 
 TOTAL  72.260,31  

 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un 
termini de 15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense 
que se n’hagin presentat, l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense 
necessitat de prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la 
modificació. 
 
Cal fer l’aclariment sobre la falta de correspondència entre l’import pressupostat com a 
ingrés de contribucions especials en aquest acord (45.618,05 €)  i l’import que consta 
en el punt de l’ordre del dia referent a la imposició i la ordenació de les contribucions 
especials (50.711,72 €) i que respon al fet que com a ingrés s’hi ha deduït les quotes 
del Bisbat que està exempt del pagament de les contribucions especials i les quotes 
que ha d’assumir l’Ajuntament en referència als immobles de la seva propietat. 
 

4. LICITACIÓ OBRES “RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC” I “REGENERACIÓ 
URBANA SOBRE ELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC”. 

 
L’alcalde explica el procediment obert que s’ha preparat, com a criteris d’adjudicació 
es preveu la baixa en el preu només en la part del projecte d’infraestructures, 



s’inclouen millores en l’obra, i també en l’ampliació del termini de garantia. El regidor 
d’urbanisme exposa que les millores que es preveuen com a criteris d’adjudicació no 
afecten a la base del projecte que està garantida encara que no s’entrés cap millora.  
 
Està previst que les obres comencin aproximadament el proper mes d’octubre. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules 
administratives particulars de les obres municipals “Renovació d’infraestructures i 
serveis dels carrers del nucli antic i regeneració urbana sobre els carrers del nucli antic 
de Sant Julià de Vilatorta”, condicionat a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit ordinari, establint 
que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà de vint-i-
sis dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant i al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 320 
del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i a l’article 21 del RD 817/2009 
pel qual es desenvolupa parcialment la llei. Mesa que serà presidida pel senyor alcalde 
o regidor en qui delegui, i en formaran part quatre vocals  i la secretària. 
 

 
 

 
5. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A 

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC”. 

 
 

Vist el projecte d’obra “Renovació d’infraestructures i serveis dels carrers del nucli 
antic” en el qual hi està previst l’establiment i ampliació de serveis que suposen un 
benefici específic per les finques incloses a l’àmbit del projecte. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals referent a l’acreditació del nexe 
causal entre els serveis, susceptibles d’imposició per mitjà de contribucions especials, i 
l’existència d’un benefici especial per als subjectes passius. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals referent a la justificació dels criteris 
que s’han seguit per incloure els subjectes passius i el percentatge de repartiment 
d’acord amb la ponderació adequada entre el benefici general i particular. 
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció. 
 



Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Imposar contribucions especials per l’execució de les obres de “Renovació 
d’infraestructures i serveis dels carrers del nucli antic”, que té la seva justificació en el 
benefici concret, directe i especial dels immobles de l’àmbit del projecte. 
 
Segon: Ordenar les contribucions especial per a la determinació dels seus elements 
necessaris de la següent manera: 
 

a) El cost previst de l’obra, segons projecte tècnic, susceptible de generar un 
benefici particular als immobles de l’àmbit del projecte és de 172.342,58 € 
(sobre el cost total del projecte de 301.987,89 € ) i el cost suportat per 
l’Ajuntament és de 92.203,13 €, a conseqüència de la deducció proporcional de 
la subvenció del PUOSC de 80.139,45 €  (del total de 140.423,07 €) 

b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 50.711,72 €, equivalent al 
55% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió a la 
resta del cost real de l’execució de l’obra. 

c) S’aplica com a mòdul de repartiment de forma conjunta els metres lineals de 
façana dels immobles que donen a l’àmbit del projecte, la seva superfície 
ponderada en funció dels metres lineals de façana imputats, i el seu volum 
edificable atenent la diferent qualificació urbanística de les finques de l’àmbit. 

d) S’aprova la relació de subjectes passius i quotes individuals resultants d’aplicar 
la quantitat a repartir entre els beneficiaris els valors del mòduls aplicables. 

e) En tot allò no previst en aquest acord, regeix l’Ordenança fiscal general 
reguladora de contribucions especials. 

 
Tercer: Aplicar la bestreta del pagament de les contribucions especials d’acord amb 
els següents terminis:  

a) 1/3 part de la quota provisional:  20 desembre 2014 
b) 1/3 part de la quota provisional:  20 març 2015 
c) Última quota :  20 juliol 2015 

 
Quart: Sotmetre a informació pública l’expedient, mitjançant anuncis al BOPB, al web 
de l’Ajuntament, i al tauler d’anuncis municipal, per un termini de trenta dies, durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Així mateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o 
titulars afectats podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents. 
 
Cinquè: Considerar l’acord aprovat definitivament si no es produeixen reclamacions en 
el termini d’informació pública, havent-se de notificar individualment, a cada subjecte 
passiu les quotes que els corresponguin. 
 
Feta la proposta s’inicia el debat d’aquest punt de l’ordre del dia amb la intervenció de 
l’alcalde que incideix en la importància del projecte per al poble, explica que el benefici 
general queda palès, però també cal tenir en compte el benefici directe per les finques 
que formen part de l’àmbit del projecte. Creu que la proposta és respectuosa amb la 
situació actual econòmica: és necessària la contribució dels veïns però ajustada a les 



circumstàncies i això es fa de dues maneres, amb l’import molt ajustat: 50.711,72 € i 
també amb les facilitats de pagament, fraccionant el pagament en tres quotes.  
 
Afegeix que l’import imposat respecte el volum de l’obra és equivalent a menys del 
10% de l’obra, i a més no hi ha imputats ni honoraris de projecte, ni direccions d’obra, 
ni altres despeses que s’hi podrien repercutir. 
Continua explicant que tal i com consta en els informes tècnics, de l’import dels serveis 
susceptibles d’aplicació de contribucions especials, prèvia deducció de la part 
proporcional de la subvenció, només s’aplica un 55%. I exposa els mòduls de 
repartiment atenent que és una àmbit poc homogeni: 25% ml de façana, 25% m2 de 
superfície i 50% m2 de sostre edificable. 
 
El regidor Jaume Miravet intervé afirmant que no qüestionen el projecte, al contrari: 
ells també el “comprarien”, tampoc discrepen del càlcul perquè consideren que els 
imports són assumibles, però no estan d’acord en que s’apliquin; perquè els veïns ja 
disposen dels serveis i perquè en altres sectors del municipi s’han fet obres d’aquest 
tipus i no s’han imposat contribucions especials, considera que se n’ha de fer càrrec 
l’Ajuntament. Creu que el títol del projecte “renovació, regeneració” ja demostra que 
són serveis que existeixen. 
 
L’alcalde considera que el discurs del regidor Jaume Miravet és simplista i això el fa 
demagògic. 
 
El regidor d’urbanisme i serveis, Santi Garolera creu que el projecte que ara es 
planteja no es pot comparar amb les intervencions que s’han fet darrerament a 
algunes voreres del poble, considera que l’Ajuntament ha de creure’s i apostar pel 
nucli antic, dotant-lo de serveis. L’alcalde en aquest sentit afegeix la previsió que fa el 
projecte del sistema de fibra òptica. El regidor Feliu Puigbò creu que quan es vulgui 
donar d’alta aquest servei la infraestructura ja estarà obsoleta perquè haurà canviat la 
normativa, i que el que es fa és obligar a uns veïns a tenir aquest servei quan la resta 
de veïns el poden demanar quan vulguin. L’alcalde, tot el contrari, creu que 
precisament és una inversió de futur: sistema separatiu (tema medi ambiental), fibra 
òptica (noves tecnologies). La regidora Maria Carme Sala intervé i explica que per 
li’mport que es repercuteix, l’acord d’imposar contribucions especials generarà un 
esforç a l’Ajuntament desproporcionat.  En aquest sentit l’alcalde assegura que la 
proposta tindrà un cost polític, però creu que s’ha d’actuar amb sentit de la 
responsabilitat i afirmant que les obres generaran un augment de valor als immobles 
afectats, considera que la resta del poble no ha de pagar aquest benefici particular, i 
demanarà als veïns afectats comprensió en aquest aspecte, i als regidors de l’oposició 
els demana que entenguin les circumstàncies econòmiques que els toca viure a 
l’actual equip de govern a diferència de les que van viure quan ells governaven. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta que s’aprova per majoria absoluta dels nou 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, amb els 
vots a favor de Joan Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Trini 
Subirana Arumí, Josep Maria Company Sala, Marc Vilarrasa Codinach, Maria Carme 
Sala Vila,i Lluís Vilalta Vivet i amb els vots en contra dels senyors Feliu Puigbò Coll i 
Jaume Miravet Peris. 



 
 
 
 

6. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “ACTUACIÓ D’ARRANJAMENTS EN 
DIVERSOS CAMINS SAU-COLLSACABRA”. 

 
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntaments 
de l’Esquirol, Tavèrnoles, Rupit i Pruit i Sant Julià de Vilatorta, aprovat per la Comissió 
permanent del Ple del Consell en data 9 d’abril de 2014 i rectificat per l’esmentada 
Comissió en data 14 de maig de 2014, i que té per objecte per a la determinació de les 
condicions en què es duran a terme la preparació, l’execució i el finançament de les 
obres contemplades en el projecte tècnic “Actuació d’arranjaments en diversos camins. 
Sau-Collsacabra”, inclosa en el PUOSC 2012 amb una subvenció de 100.000 €., i que 
en el municipi de Sant Julià de Vilatorta inclou el camí de Can Garbells, el camí de 
Can Tramuntana, el camí d’accés al Castell de Bellpuig, el camí de les Fonts i el camí 
del dipòsit de l’Albereda. 
 
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 el Consell Comarcal d’Osona i els 
Ajuntaments de l’Esquirol, Tavèrnoles, Rupit i Pruit i Sant Julià de Vilatorta, aprovat per 
la Comissió permanent del Ple del Consell en data 9 d’abril de 2014 i rectificat per 
l’esmentada Comissió en data 14 de maig de 2014, i que té per objecte la determinació 
de les condicions en què es duran a terme la preparació, l’execució i el finançament de 
les obres contemplades en el projecte tècnic “Actuació d’arranjaments en diversos 
camins. Sau-Collsacabra”. 
 
Segon: autoritzar i disposar la quantitat de 10.477,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01.4.465.00 de l’estat de despeses de pressupostos tancats, en 
concepte de transferència al Consell Comarcal d’Osona. 
 
Tercer: facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i altres documents que siguin 
necessaris per al desenvolupament d’aquest acord. 
 
Quart: notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona i als Ajuntaments de 
l’Esquirol, de Tavèrnoles i de Rupit i Pruit, als efectes oportuns. 
 
 

7. RATIFICACIÓ DECRET COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU 191/2014. 

 
Vist el decret de l’alcaldia de data 12 de maig de 2014 pel qual es resol trametre 
l’expedient administratiu relatiu al requeriment del compliment de la Llei 39/1981, de 28 
d’octubre, de banderes, i comparèixer com a part demandada davant el Jutjat del 
Contenciós-Administratiu núm.16 de Barcelona, per la interposició d’un recurs 



contenciós-administratiu per part de la Subdelegació del Govern a Barcelona, 
Delegació del Govern a Catalunya, perquè es compleixi la Llei 39/1981, de 28 
d’octubre, de banderes. 
 
Atès que el decret va ser emès a l’empara del que disposa l’article 53.1.k) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, sobre les competències de l’alcalde en l’exercici d’accions 
judicials en cas d’urgència. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: ratificar íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia de data 12 de maig de 
2014 relatiu al recurs contenciós-administratiu per part de la Subdelegació del Govern 
a Barcelona, Delegació del Govern a Catalunya, perquè es compleixi la Llei 39/1981, 
de 28 d’octubre, de banderes. 
 
Segon: trametre aquest acord al Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.16 de 
Barcelona. 
 
 
 
 

8. RATIFICACIÓ SOL·LICITUDS SUBVENCIONS PER A LA 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES I PER 
AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN ZONES VULNERABLES. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde explica les sol·licituds de subvencions que 
l’Ajuntament ha adreçat a la Generalitat de Catalunya en el marc de les següents 
convocatòries de subvencions:  
 
-Ordre AAM/56/2014, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, i en nuclis urbans vulnerables, i es convoquen els corresponents 
a l’any 2014-2015: actuacions a les franges de protecció de les zones: El Perer, 
l’Albereda i Vora Bosc, amb un import total 5.132,82 €. 
 
-Resolució TES/898/2014, d’11 d’abril, de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es 
fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de 
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà: actuació de treballs de 
manteniment i neteja de la llera de la riera de Sant Julià, amb un import total de 
1.000€. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’acorda ratificar íntegrament els decrets de l’alcaldia de data 8 d’abril 
de 2014 i de 27 de maig de 2014, en els quals es resol la sol·licitud de les subvencions 
esmentades i l’aprovació de les corresponents memòries.         
 



 
 
 
 

9. APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE 
PARELLES DE FET. 

 
Atès que no s’ha presentat cap reclamació durant el termini d’informació pública, 
mitjançant anuncis al BOPB de data 27 de febrer de 2014, al tauler d’anuncis i al web 
de l’Ajuntament, de l’acord d’incoació de l’expedient per a la supressió del registre 
municipal de parelles de fet de Sant Julià de Vilatorta, de derogació de la normativa 
que regula el seu funcionament i de suspensió de les inscripcions al Registre. 
 
Atès que cap de les persones inscrites en el Registre a les quals se’ls va notificar 
l’acord d’incoació de l’expedient tampoc ha presentat cap al·legació. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar la supressió del Registre municipal de parelles de fet de Sant Julià de 
Vilatorta, i la derogació de la seva normativa. 
 
Segon: notificar aquest acord a les persones interessades i publicar-ho al BOPB, tauler 
d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
  
 

10. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA PORTALADA DEL 
MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL COM A PATRIMONI DE 
LA HUMANITAT PER LA UNESCO. 

 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants 
de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres 
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota 
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda 
de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest 
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les 
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui 
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li 
un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu 
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran 
en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en 
aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses 
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea 
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una 



sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del 
segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la 
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es 
convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe 
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal 
de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el 
patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer 
que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes 
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element 
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per 
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 
va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el 
seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i 
com a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un 
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que 
han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre 
l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de 
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, 
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar 
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la 
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada 
per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
Per tot això, es proposa: 
 
Primer: Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 
 
Segon: Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 
 
L’alcalde mostra la seva satisfacció per a l’aprovació d’aquesta moció tenint en compte 
que el regidor Santi Garolera va ser una persona molt activa en la defensa de la 
vegueria de l’alt Ter. 
 

 



C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde demana si algun regidor vol plantejar alguna qüestió.  
El regidor Jaume  Miravet fa un recordatori del compromís que consta en acta de 
l’equip de govern en el sentit d’avançar la convocatòria de subvencions per a les 
entitats del poble, l’alcalde contesta que efectivament s’ha tardat a fer la convocatòria, 
però li retreu al regidor que no esperi a recordar-los-hi tant temps, que si ja se n’havia 
adonat podia avisar-los. El regidor de cultura atribueix l’endarreriment a un repartiment 
diferent de tasques administratives entre el personal. El regidor Jaume Miravet 
considera que hi ha entitats que poden patir-ho i creu caldria passar-ho al mes de 
desembre de l’any anterior. 
 
L’alcalde proposa que la propera sessió ordinària del mes de juny es faci el dilluns 30 
a les 7 de la tarda, tenint en compte que el darrer dimecres del trimestre recau 
l’endemà de Sant Joan i el temps és molt just. Tots els regidors mostren la seva 
conformitat. 
 
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 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


