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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 



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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 d’abril de 2014 
Horari: de les 7 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: sala de plens de l’ajuntament 

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 5 -Cases de Vilalleons- 
2. Modificació pressupostària 1/2014 
3. Acceptació operació de crèdit Diputació de Barcelona 
4. Proposta de concessió bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres a la llicència  31/2014. 
5. Aprovació 2a certificació obra “Arranjament plaça Montseny i altres 

vials”. 
6. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal núm. 60 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i 
lúdic. 



7. Proposta del concessionari del servei del gimnàs del pavelló sobre les 
tarifes a percebre dels usuaris. 

8. Ratificació designació representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu 
d’Osona. 

9. Proposta de concessió de l’insígnia d’or de Sant Julià de Vilatorta. 
10. Proposta d’adhesió a la commemoració del centenari de la 

Mancomunitat de Catalunya. 
11. Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al 

Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014. 
 

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 
extraordinària de data 26 de març de 2014, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
amb la següent esmena proposada pel regidor Luís Vilalta: a l’apartat de precs i 
preguntes, la referència a “l’aeròdrom de la guerra civil” ha de ser “l’aeròdrom 
Vilatorta”. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA 5 -CASES DE 
VILALLEONS- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons - , acord que va ser ratificat 
en el següent Ple de data 15 de gener de 2014 per unanimitat de tots els regidors. 
 
L’expedient ha estat tramès als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials i també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals perquè emetés l’informe preceptiu i vinculant, que l’Ajuntament 
ha rebut en data 19 de març de 2014 en sentit favorable amb les següents 
prescripcions:  
-Cal que es faci efectiva la transmissió dels terrenys del Bisbat als propietaris de les 
finques del carrer Major amb caràcter previ a la gestió de l’àmbit. 
-Cal grafiar l’àmbit del polígon d’actuació urbanística en el plànol 8.Proposta 
d’ordenació:zones. 
 



Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis al BOPB de 7 de gener de 
2014, al periòdic “El 9 Nou” de 23 de desembre de 2014, al web de l’Ajuntament, al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Els interessats a l’expedient, als quals se’ls va notificar l’aprovació inicial del PMU, 
tampoc han presentat cap reclamació. 
 
L’alcalde explica que l’efectiva transmissió dels terrenys del Bisbat al propietaris de les 
finques del carrer Major està pendent de la inscripció i posterior segregació de la finca 
del Bisbat, i que d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme no es 
procedirà a la gestió del sector fins que no s’hagi produït l’efectiva transmissió. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar definitivament el Pla de millora urbana 5 – Cases de Vilalleons – 
d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat inicialment i 
esmenat d’acord amb la prescripció de la Comissió territorial d’urbanisme de les 
comarques centrals. 
 
Segon: entregar a la Comissió territorial d’urbanisme de les comarques centrals la 
documentació tècnica i administrativa completa del PMU 5, als efectes d’informació, 
coordinació i arxiu. 
 
Tercer: publicar, una vegada feta la tramesa a la Comissió d’urbanisme, el 
planejament en el BOPB, el en bisetmanari “El 9 Nou”, en el web de l’Ajuntament i en 
el tauler d’anuncis , indicant expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es 
puguin exercir correctament els drets de consulta i informació. 
 
Quart: notificar als interessats i a l’Associació de veïns de Vilalleons aquest acord. 
 
 
 

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2014 
 
L’alcalde exposa el contingut de la primera modificació del pressupost d’aquest 
exercici, en la qual s’hi incorpora la despesa que generarà l’organització de la cantata i 
que es finança amb l’aportació de cada Ajuntament participant, amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona i la part que correspon a aquest Ajuntament es finança a 
través d’una transferència de crèdit des de l’aplicació pressupostària de l’aportació que 
havia de fer l’Ajuntament per a l’actuació de la cruïlla de la Font d’en Titus que 
finalment assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta mateixa aplicació pressupostària permet transferir crèdit a les inversions que 
es preveuen en el modificació: adquisició de taules, d’un tauler d’anuncis per al nucli 
de Vilalleons i de maquinària per a la brigada. 



Vista la proposta de modificació pressupostària 1/2014, així com l’informe emès per 
part de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 1/2014, en els 
següents termes: 
 

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
crèdit 

inicial modificació 

crèdit 

definitiu 

16,925,62500 Compra taules i carros transport 0 3266,03 3266,03 

16,925,62501 Vitrina exterior per Vilalleons 0 1225,97 1225,97 

10,153,62301 Màquina pintar carrers 0 1936,00 1936,00 

          

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS       

12,338,22609 Activitat festives educatives 500 14.000,00 14.500,00 

04,335,62300 Adeqüació audiovisuals Saló Catalunya 4000 828,81 4.828,81 

  TOTAL   21.256,81   

          

  FINANÇAMENT       

46101 

Diputació de Barcelona, subvenció 

cantata 0 6.000,00 6000 

46200 Transferències d'ajuntaments 0 6.000,00 6000 

          

          

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT       

01,942,46101 

Transferència Diputació conveni cruïlla 

Font d'en Titus 10.603,42 9.256,81 1.346,61 

  TOTAL   21.256,81   

 
 
 
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. 
 
 
 

 



3. ACCEPTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2013 es va sol·licitar un ajut de la 
caixa de crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de 
les següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència 
de la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del 
talús del torrent del cementiri. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 
2014 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

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

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de les 
següents inversions: adequació de la xarxa d’aigua a l’informe emès per l’Agència de 
la salut pública, cobertes de diversos equipaments municipals i consolidació del talús 
del torrent del cementiri 

Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

Tercer: trametre el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
L’alcalde explica les inversions previstes amb els 175.000 € del crèdit sense interès: 
adequació de la xarxa d’aigua a l’informe de l’Agència pública de la salut, cobertes 
d’equipaments i talús del cementiri. Diu que el baix endeutament de l’Ajuntament  
permet assumir aquesta operació. 
 
El regidor Jaume Miravet demana si per alguna d’aquestes inversions s’havia demanat 
subvenció, l’alcalde li explica que en el programa de Xarxa Barcelona-Inversions de la 
Diputació de Barcelona es va demanar la teulada de l’Arca de Noè, però que no va ser 
atorgada. 
 
 

4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A 
LA LLICÈNCIA  31/2014. 

 

Vista la sol·licitud del senyor Albert Arjona Soler amb DNI núm.33.948.750Z  en nom i 
representació del Club Tennis Sant Julià , entitat esportiva que presideix, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de l’ordenança fiscal 



reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la llicència 
d’obres 31/2014. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost és la construcció d’una pista de pàdel, que serà 
accessible no solament als socis de l’entitat sinó al públic en general, previ pagament 
del preu corresponent. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa, entre les seves instal·lacions esportives, de cap 
pista de pàdel i per tant no pot oferir aquest servei públic. 
 
Considerant que es tracta de la construcció d’un equipament en el que hi concorren 
unes especials circumstàncies socials en el sentit descrit. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost, per a la construcció d’una pista de pàdel al Club Tennis Sant Julià, entenent 
que hi concorren especials condicions de caràcter social que ho permeten. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 

El regidor Feliu Puigbò demana si hi ha usuaris que no siguin socis i que utilitzin les 

pistes, l’alcalde li respon afirmativament. 

 
5. APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT PLAÇA 

MONTSENY I ALTRES VIALS”. 
 
Vista la certificació núm.2 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 21.541,61 € més 40523,74 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la sol·licitud del contractista d’endossament de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Arranjament de la plaça Montseny i 
altres vials”, per un import de 210541,61 € més 4.523,74 € en concepte d’IVA. 
 



Segon.-  .Prendre nota de la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.1.610.00 de 
l’exercici tancat 2013 
 
Quart.-Notificar aquest acord a l’empresa Salvador Serra, SA. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació al Departament de Governació per tractar-se d’una 
obra inclosa al PUOSC 2012 que finança parcialment la inversió. 
 
Sisè.- Introduir la despesa en l’aplicatiu SIFECAT, per tractar-se d’una inversió inclosa 
en el programa FEDER. 
 
 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 60 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU I LÚDIC. 

 
 
Des de la regidoria d’esports s’està impulsant la utilització de l’equipament del pavelló 
esportiu, amb l’objectiu de fer-lo més rendible i a través seu donar a conèixer el 
municipi i contribuir a la dinamització econòmica, en aquest sentit s’està col·laborant 
amb el Servei d’esports de la Diputació de Barcelona per disposar d’un Programa 
d’estades esportives al pavelló municipal, en el marc del projecte “Esport i feina”. 
 
Amb aquesta finalitat es considera oportú establir una quota per aquells equips que 
organitzin estades esportives incloses en aquest Programa d’estades elaborat per la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda i vista la múltiple casuística que es dóna en les sol·licituds d’utilització 
de l’equipament que poden fer incrementar els costos del servei, es creu convenient 
proposar l’aplicació de bonificacions si es compleixen determinats requisits que 
representin una rendibilització de la despesa. 
 
En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis culturals, esportius i lúdics, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
(../..) 
5. Per la utilització del pavelló poliesportiu  
a) Pista poliesportiva, sala de conferències, sales de reunions, i 
vestidors 

    



      Equips inclosos en el Programa d’estades esportives     20 €/hora 
      Resta  1.870 €/dia 
b) Pista poliesportiva  
     Equips pertanyents a entitats sense ànim de lucre inscrites al 

Registre municipal d’entitats  
5,10€/hora 

     Equips del Consell Esportiu d’Osona i equips no pertanyents a cap 
entitat i amb més d’un 50% de jugadors del municipi 

16 €/hora 

     Resta d’equips 30 €/hora 
c) Sala de conferències  
      Franja matí (9 a 2) /tarda (2 a 7) /vespre (7 a 12) 80 € 
      Tot el dia 240 € 
     Gratuit per a les entitats inscrites en el registre municipal d'entitats  
d) Servei de megafonia    25 € 
 
En els casos que la utilització de la pista suposi una rendibilització dels costos de 
l’equipament, com per exemple que l’activitats siguin consecutives i d’altres que seran 
valorades per l’Ajuntament a petició de l’interessat, s’aplicaran les següents 
bonificacions de fins el 50%. 
 
Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat prendre cap altre acord. 
 
Feta la proposta, el regidor d’esports, Josep Maria Company, explica el treball sobre la 
rendibilització i optimització dels equipaments esportius municipals en el que hi ha 
participat el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat i el Servei d’esports de la Diputació 
de Barcelona. Està convençut de l’èxit que ha de tenir l’equipament d’una manera 
conjunta amb comerços, hotels, restaurants... L’alcalde explica també altres 
modificacions respecte els equips del poble, dels quals no es tindrà en compte la 
composició dels seus jugadors, d’acord amb el que s’ha convingut amb el Club 
esportiu Vilatorta. Per altra banda s’ha volgut trobar una flexibilització en les taxes 
referides a la possibilitat de posar ordre en horaris. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’aprova la proposta. 

 

 
7. PROPOSTA DEL CONCESSIONARI DEL SERVEI DEL GIMNÀS DEL 

PAVELLÓ SOBRE LES TARIFES A PERCEBRE DELS USUARIS. 
 
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia està relacionat amb l’anterior i que 
pretén compatibilitzar la utilització del pavelló amb la utilització del gimnàs, servei que 
es presta en règim de concessió. 
 



La proposta que ha fet el concessionari del gimnàs consisteix en determinar unes 
quotes específiques per a grups o persones que no siguin usuaris del servei. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les tarifes específiques per a grups o persones que no siguin usuàries 
del servei, d’acord amb el següent detall: 
 
Preu per una sola persona: 
-Preu per una sessió única: 5€/hora (sala de musculació, classe dirigida) 
-Preu per setmana: 25€/setmana (1 hora sala de musculació o classe dirigida, per dia) 
 
Preu per grups: 
-1 setmana: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs ( de dilluns a divendres): 200 €. 
-2 setmanes: el preu per un grup de 10 persones amb una hora diària d’activitat física 
en el gimnàs (de dilluns a divendres): 370 €. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari del servei del gimnàs de pavelló. 
 
 

8. RATIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA. 

 
Per decret de l’alcaldia de data 7 d’abril de 2014 es va resoldre presentar la 
candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part de la Junta del 
Consell Esportiu d’Osona en representació dels Ajuntaments, designant el regidor 
d’esports, Josep Maria Company i Sala, com a representant de l’Ajuntament en 
aquesta candidatura.  
 
L’alcalde explica que es tracta de mantenir que l’Ajuntament participi com a membre 
de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com fins ara ha tingut. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació es ratifica íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia. 

 
 

9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’INSÍGNIA D’OR DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA. 

 
 
Davant el clam per un reconeixement especial vers la figura del nostre convilatà 
senyor Santi Riera i Subirachs. 
 



Atesa la seva llarga trajectòria en el món de la música catalana, com a professor de 
llenguatge musical entre els anys 1968 i 2003 a l’Escola Municipal de Música de Vic i 
al Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 
Atès el seu paper dins l’Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de 
l’Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra, de la qual Santi Riera en fou el 
Director Pedagògic entre els anys 1992 i 2002, i autor de més de 15 volums de llibres 
sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per 
utilitzar a les escoles i conservatoris. 
 
Atesa la trajectòria de Santi Riera com a recuperador de peces del folklore català, 
especialment del patrimoni musical de Sant Julià de Vilatorta, i la composició d’una 
desena de peces per a les Caramelles del Roser, que mantenen viva la tradició 
caramellaire del nostre poble. 
 
Atesa la trajectòria cívica de Santi Riera, actual president de les Caramelles del Roser, 
implicat en el teixit associatiu del nostre poble, i amb unes inquietuds cíviques paleses 
per tots els seus conciutadans. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, s’acorda per unanimitat dels deu regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació: 
 
Primer: Atorgar a Santi Riera i Subirachs la Insígnia d’Or del municipi com expressió 
de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona. 
 
Segon: Preparar l’acte institucional de reconeixement pel lliurament d’aquesta Insígnia 
que s’ha d’esdevenir en la propera Festa major. 
 
Tercer: Notificar a l’homenatjat aquest acord. 
 
 
 

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 



 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar accions concretes per  a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions cultural, científiques i acadèmiques que han estès la 
seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat , sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, 
anant mes o menys enllà, que deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del 
seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot i fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació s’aprova la proposta. 
 



L’alcalde fa referència als lligams d’un dels presidents de la Mancomunitat, Francesc 
Prat de la Riba, amb el poble de Sant Julià de Vilatorta, on hi estiuejava i esmenta la 
seva presència en l’acte de nomenament de fill de predilecte al doctor Guerra.   

 
 

11. SORTEIG DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 
2014. 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014: 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President Maria Colomo Cordoba David Viñas Puig 

1r. vocal Sílvia Casé Pou Judith Mas Ramon 

2n. vocal Josefina Badosa Puig Agnès Molist Codinachs 

President /1r. suplent Clàudia Dunkel Tort Francesc Torras Gasull 

President/2n. suplent Núria Carrera Tañà Josefa Torres Rubio 

1r.vocal/1r. suplent Maria Teresa Carrera Andorra Manel Vilalta Vivet 

1r. vocal/2n.suplent Núria García García Maria Roser Taberner Ortiz 

2n.vocal/1r.suplent Alícia Brunet Gómez Carles Molist Pujol 

2n.vocal/2n.suplent Samuel Balasch Maestre Maria Vigué Mateo 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President Andreu Duran Riera Jordi Roca Sanz 

1r. vocal Enriqueta Coderch Collell Juan Pey Molet 

2n. vocal Antònia Barnolas Sala Ramon Vilar Masachs 

President /1r. suplent Laia Galobardes Vilalta Jorge Roca Sala 

President/2n. suplent Gemma Bosch Busquets Gemma Uribe Codina 

1r.vocal/1r. suplent Elvira Font Martínez Montserrat Reixach Feixes 

1r. vocal/2n.suplent Ester Comas Argemí Jordi Masgrau Vilaregut 

2n.vocal/1r.suplent Joan Font Fabregó Laura Picas Cortés 

2n.vocal/2n.suplent Núria Bruguera Codina Carles Tortadès Capdevila 

 

 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 

Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 

D. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
El regidor Jaume Miravet alerta de l’esboranc que s’ha tornat a obrir des del dijous 
passat en el mateix lloc on va caure una veïna del poble. L’alcalde diu que ho 
comunicarà a la brigada, tot i que no ho entén perquè explica que la Diputació de 
Barcelona hi ha fet una inversió important. Caldrà comprovar si és exactament el 
mateix lloc. 
 



Sense cap més pregunta, l’alcalde fa un seguit de referències a diversos temes: 
 
- Substitució de la tècnica de joventut: voluntàriament la treballadora Judit Mundó ha 

causat baixa a la plantilla de l’Ajuntament, i s’ha contractat a la Judit Farré per a fer 
la substitució fins que es convoqui la plaça. 

- Valoració positiva de la cantata, felicita al regidor Jaume Vilella, que ha coordinat el 
projecte, amb decisions consensuades entre tots els Ajuntaments i centres 
educatius que hi ha participat, amb un resultat molt satisfactori com a projecte 
col·lectiu molt complex. Agraeix la tasca de la Buia, de la Núria Freixenet i de tots 
els centres educatius que hi ha participat. El regidor Luís Vilalta creu que es tracta 
d’iniciatives mancomunades amb municipis veïns que poden donar molts bons 
resultats. 

- El programa televisiu de TV3 “Espai Terra” emetrà el proper 7 de maig un 
reportatge sobre l’Aeròdrom Vilatorta. 

- Fira del Tupí: confirmada l’assistència del Conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. 

- Suspès l’aplec de Sant Ponç per la defunció de la mestressa de Puigsech. Es 
donarà a conèixer la suspensió dels actes, i s’intentarà que es pugui mantenir 
l’acte tot i que l’organització és de la casa i l’Ajuntament només hi col·labora. 

- Finalment explica que hi ha programades diverses activitats per al mes de maig: 
gegants, caminada, fira, bicicletes.... 
 

 
Sense cap més tema per tractar, 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 
 

 
 
 

 


