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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 7/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 9 de setembre de 2014 
Horari: de 2/4 i 5 minuts de 10 a ¾ d’11 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 

- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde  
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 
 

ABSENTS 
 

- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’ha excusat 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació de la descripció de l’escut de Sant Julià de Vilatorta. 
2. Proposta festes locals any 2015. 
3. Aprovació compte general exercici 2013. 
4. Adjudicació del contracte d’obres “renovació d’infraestructures i serveis 

dels carrers del nucli antic” i “regeneració urbana sobre els carrers del 
nucli antic”. 

5. Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de l’obra “renovació d’infraestructures i 
serveis dels carrers del nucli antic”. 

6. Adhesió al conveni marc del projecte de “Riberes del Ter”, de custòdia i 
restauració dels cursos fluvials de la conca del riu Ter. 



7. Convocatòria del procediment per a l’arrendament de la casa de la 
mestra de Vilallleons. 

8. Pròrroga del conveni de col·laboració per al desenvolupament de la 
“Xarxa envelliment actiu d‘Osona”. 

9. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per al 
seguiment del projecte “Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia”. 

10. Constitució d’un dret d’aprofitament parcial a favor de l’Ajuntament 
sobre dues finques del carrer del centre. 

11. Atorgament subvencions a entitats esportives i culturals sense ànim de 
lucre. 

12. Moció per tal que els ajuntaments llueixin la bandera negra aquesta 
diada nacional. 
 
 

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, prèvies disculpes pel retard, declara oberta la sessió i sotmet a votació 
l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de juny de 2014, que s’aprova 
per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple, 
sense cap esmena. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 

1. APROVACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ DE L’ESCUT DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA. 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data del passat 26 de març de 2014 va acordar 
iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic i la bandera del municipi de Sant Julià 
de Vilatorta i sol•licitar a la Direcció General d’Administració Local l’assistència tècnica 
per elaborar els corresponents projectes. 
 
Vista la proposta d’escut feta pel conseller heràldic i assessor d’Heràldica i Genealogia 
de Catalunya amb la següent descripció: Escut caironat: d’atzur, una domus d’or 
oberta, acostada de dos lleons reguardants d’argent. Per timbre una corona de poble. 
 



Atès que durant el termini d’informació pública mitjançant anuncis al DOGC núm.6646 
de data 18 de juny de 2014, al tauler d’anuncis municipal i al web de l’Ajuntament, no 
s’ha presentat cap al•legació. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, i per tant amb el quòrum exigit legalment, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar la descripció de l’escut heràldic de Sant Julià de Vilatorta: Escut 
caironat: d’atzur, una domus d’or oberta, acostada de dos lleons reguardants d’argent. 
Per timbre una corona de poble. 
 
Segon: Trametre aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, per tal que informi sobre la 
correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, i ho remeti a 
l’Institut d’Estudi Catalans perquè es pronunciï sobre l’adequació de la proposta. 
 
El regidor de cultura, Lluís Vilalta, explica que abans que s’obrís el termini d’informació 
pública el senyor Miquel Erra i Gallach va presentar un suggeriment amb una proposta 
d’escut que no està fonamentada en l’Heràldica i que se li va contestar oportunament.   
 

2. PROPOSTA FESTES LOCALS ANY 2015. 
 
L’alcalde proposa deixar aquest tema per al proper Ple amb la finalitat de poder 
conèixer més bé l’opinió que ha merescut que una de les festes locals fos el dilluns de 
la Festa Major, poder-ne fer una valoració i presentar una proposta alternativa, si cal. 
 
 

3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2013. 
 
Vist el que disposa l’art. 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
i el capítol II de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, referent al 
compte general. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió especial de comptes emès en data 12 de juny 
de 2014 en relació al compte general de l’exercici 2013. 
 
Atès que el compte general informat favorablement està sotmès a informació pública 
mitjançant anunci al BOP de data 25 de juny de 2014, i al tauler d’anuncis municipal.  
 
L’alcalde explica que representants de tots els grups municipals varen informar 
favorablement el compte general de l’exercici 2013 i que havent-se sotmès a 
informació pública no s’hi ha presentat cap reclamació, per la qual cosa se’n proposa 
la seva aprovació. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació,  s'acorda: 
 



Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2013 que està format pels comptes 
anuals de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta; comptes integrats per la següent 
documentació: 
 
Balanç  
Compte del resultat econòmic-patrimonial 
Estat de liquidació del pressupost 
Memòria 
 
Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que és la 
següent: 
 
Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 
Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament, 
referides a final d’exercici. 
 
Tercer.- Trametre tota la documentació a la Sindicatura de Comptes per a la seva 
fiscalització. 
 
 

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

 
Vist l’expedient de contractació de l’obra de “renovació d’infraestructures i serveis dels 
carrers del nucli antic i regeneració urbana sobre els carrers del nucli antic” mitjançant 
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació. 

 
Vista la proposta de la mesa de contractació a favor de l’empresa Salvador Serra, SA, 
d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals i amb l’aplicació del criteri del 
desempat establert en el plec de clàusules administratives generals per remissió de les 
particulars. 
 
L’alcalde explica que en aquest procediment s’adjudiquen conjuntament dos projectes 
complementaris. Fa referència a les diverses reunions que ha fet la Mesa de 
contractació i que finalment, previs els informes dels serveis tècnics, es produeix un 
empat amb cinc de les set empreses licitadores, que es decideix a favor de Salvador 
Serra, SA per l’aplicació dels criteris previstos al plec de clàusules administratives de 
contractació, concretament per la justificació de tenir contractats un nombre de 
treballadors amb discapacitat superior al 2% de la plantilla, circumstància que no ha 
acreditat, ni a l’Ajuntament ni en el Registre electrònic d’empreses licitadores que ha 
estat consultat, cap de les altres empreses empatades de punts. 

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

 



Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de “renovació 
d’infraestructures i serveis dels carrers del nucli antic i regeneració urbana sobre els 
carrers del nucli antic” a l’empresa Salvador Serra SA pel preu de  410.325,52 € més  
86.168,36 € en concepte d’IVA. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 151.10.619.00 i 155.01.619.01 del pressupost de despeses de 
l’exercici 2014. 
 
Tercer.- Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte i requerir-
lo perquè presenti el document d’haver constituït la garantia definitiva en el termini  de 
deu dies des de la notificació del present acord i la resta de documentació prevista en 
el plec de clàusules i emplaçar-lo perquè comparegui a formalitzar el contracte en 
document administratiu en el termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la 
notificació d’aquest acord d’adjudicació. Així mateix caldrà que el contractista elabori el 
pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’analitzin, desenvolupin i contemplin 
les previsions contingudes en l’estudi bàsic aprovat per l’Ajuntament, pla que serà 
presentat el mateix dia de formalització del contracte. 
  
Quart.- Notificar el present acord a la resta d’empreses invitades en el procediment de 
licitació. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte 
d’obra. 
 
 

5. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
“RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DELS CARRERS 
DEL NUCLI ANTIC”. 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 12 de juny de 2014 va aprovar la imposició i 
ordenació de contribucions especials per a l’execució de les obres “Renovació 
d’infraestructures i serveis dels carrers del nucli antic”. 
 
L’acord s’ha sotmès a informació pública mitjançant la publicació de l’anunci en el 
BOPB de data 25 de juny de 2014, en el tauler d’anuncis municipal i en el web de 
l’Ajuntament. Tanmateix es va notificar a tots els titulars de les finques afectades pel 
projecte l’acord i les dades que corresponien a les seves finques.  
 
Durant el termini d’informació pública s’han presentat sis al·legacions referents a 
dades de superfície i de façana de les respectives finques, que han estat objecte del 
corresponent informe dels serveis tècnics municipals, prèvia comprovació.  
 
Vistos els informes esmentats, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials 
per a l’execució de les obres “Renovació d’infraestructures i serveis dels carrers del 



nucli antic”, amb l’estimació de les al·legacions presentades sobre dades físiques de 
les finques segons informe dels serveis tècnics municipals, d’acord amb els següents 
paràmetres d’aplicació: 
 

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

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

c) S’aplica com a mòdul de repartiment de forma conjunta els metres lineals de 
façana dels immobles que donen a l’àmbit del projecte (25%), la seva 
superfície ponderada en funció dels metres lineals de façana imputats (25%), i 
el seu sostre edificable atenent la diferent qualificació urbanística de les finques 
de l’àmbit (50%) 

 
 

Segon.- aprovar la relació de contribuents així com les quotes individuals resultants de 
l’estimació de les al·legacions  i d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en 
relació concreta amb cadascuna de les finques i propietaris afectats. 
 
Tercer.- aplicar la bestreta del pagament de les contribucions especials d’acord amb 
els següents terminis: 

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

 
Quart: determinar que el tribut definitiu s’acreditarà en el moment de la finalització de 
les obres, reiterant, de conformitat amb l’article 31.3 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, que les quotes liquidades són provisionals, tenen 
caràcter de simple previsió fins que es produeixi la finalització de les obres i la 
liquidació definitiva del tribut. 
 
Cinquè.- en tot el que no estigui previst en el present acord s’aplicarà l’Ordenança 
General de Contribucions Especials vigent en aquest municipi, en la qual es conté amb 
caràcter general la regulació de les contribucions especials, i a la que s’efectua 
expressa remissió. 
 
Sisè.- notificar les quotes individuals als propietaris afectats, fent-los notar que contra 
aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats podran interposar 
recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes a partir de la 
publicació d’aquest anunci o de les notificacions individuals corresponents. 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta dels deu regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a 
favor de Joan Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Jaume Vilella 



Ramoneda, Trini Subirana Arumí, Josep Maria Company Sala, Lluís Vilalta Vivet, Marc 
Vilarrasa Codinach, Maria Carme Sala Vila, i amb els vots en contra de Feliu Puigbò 
Coll i Jaume Miravet Peris. 

 

 
6. ADHESIÓ AL CONVENI MARC DEL PROJECTE DE “RIBERES DEL 

TER”, DE CUSTÒDIA I RESTAURACIÓ DELS CURSOS FLUVIALS 
DE LA CONCA DEL RIU TER. 

 
Vist el conveni marc del projecte “Riberes del Ter”, de custòdia i restauració dels 
cursos fluvials de la conca del riu Ter i l’addenda a l’esmentat conveni marc, els quals 
tenen per objectiu la protecció dels cursos fluvials i altres ambients aquàtics i riberencs 
de la conca del riu Ter i específicament els corresponents als termes municipals dels 
ajuntaments signants, que són: Torelló, Masies de Voltregà, Sant Vicenç de Torelló, 
Vic, i l’Ajuntament de Manlleu subrogat en la posició jurídica de la Fundació privada 
Museu del Ter, i si s’aprova la proposta d’adhesió, també Sant Julià de Vilatorta. 
 
El regidor de medi ambient, Jaume Vilella, exposa que es tracta d’un tema sobre el 
qual ja fa un parell d’anys que s’hi treballa a iniciativa del senyor Marc Ordeig per una 
proposta de custòdia del bosc del Llopart acordada amb la propietat. El regidor 
destaca l’interès del bosc com a testimoni de com eren els boscos de la plana de Vic, 
abans de ser de camps de conreu, i en aquest sentit llegeix la justificació tècnica 
redactada pel biòleg Marc Ordeig. El senyor Jaume Miravet demana quines 
intervencions hi estan previstes i el regidor Jaume Vilella respon que es tracta de fer 
un pla per assegurar el manteniment del bosc i regular-ne la conservació, tenint en 
compte que es tracta d’un indret freqüentat per diversos col·lectius i pel qual transcorre 
la ruta de l’aeròdrom. El regidor de medi ambient explica que aquesta custòdia es pot 
aplicar a altres indrets que mereixin aquesta protecció i sempre i quan la propietat hi 
estigui d’acord.  
L’alcalde valora positivament la proposta i afegeix que es tracta d’establir acords  entre 
particulars i Administracions per establir mecanismes de protecció d’espais d’interès 
mediambiental, dels quals ja hi ha diverses experiències n el marc d’aquest conveni. 
 
Acabada l’exposició, per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al conveni marc 
del projecte “Riberes del Ter”, de custòdia i restauració dels cursos fluvials de la conca 
del riu Ter, del qual ja en formen part els Ajuntaments de Torelló, Masies de Voltregà, 
Manlleu, Sant Vicenç de Torelló i Vic. 
 
Segon: Aprovar l’addenda al conveni marc del projecte “Riberes del Ter”, de custòdia i 
restauració dels cursos fluvials de la conca del riu Ter, que recull la subrogació de 
l’Ajuntament de Manlleu en la posició jurídica de la Fundació Privada Museu del Ter i 
l’adaptació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 



Tercer: Facultar l’alcalde per a la formalització de la documentació necessària per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
Quart: Notificar aquest acord als Ajuntaments de Torelló, Masies de Voltregà, Manlleu, 
Sant Vicenç de Torelló i Vic. 
 
 

7. CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A L’ARRENDAMENT 
DE LA CASA DE LA MESTRA DE VILALLLEONS. 

 
Vista la renúncia anticipada formulada pels arrendataris Joan Carles Nieto Molas i 
Laura Folgarolas Morera amb efectes 15 d’agost de 2014, a qui el Ple de l’Ajuntament 
en sessió de data 24 d’abril de 2013 va adjudicar l’arrendament del bé patrimonial 
“casa de la mestra de Vilalleons”, immoble situat a la plaça de l’Església núm.1 de 
Vilalleons, juntament amb una plaça de garatge de sota el mirador de la mateixa plaça 
de l’Església, per un termini de cinc anys. 
 
Atesa la necessitat de mantenir arrendat l’immoble per tal d’obtenir els ingressos 
previstos en el pressupost. 
 
L’alcalde exposa la modificació dels criteris d’adjudicació respecte la darrera 
convocatòria, establint una pauta de valoració del preu ofert i atribuint puntuació a les 
famílies nombroses i/o monoparentals. 
 
Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació d’un contracte d’arrendament del bé 
patrimonial immoble “casa de la mestra de Vilalleons”. 
 
Vist el plec de condicions que haurà de regir l’adjudicació de l’esmentat contracte. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació el següent acord: 
 
Primer: Aprovar inicialment el plec de condicions per a l’adjudicació del contracte 
d’arrendament del bé patrimonial “casa de la mestra de Vilalleons”. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública l’esmentat plec per un termini de vint dies des de 
la publicació del corresponent anunci al BOP, DOGC i tauler d’anuncis, establint que 
de no presentar-se cap al•legació el plec s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Tercer: Convocar, simultàniament, concurs per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, 
mitjançant anuncis al BOP, DOGC i al tauler d’anuncis.Vist l’expedient tramitat per a 
l’adjudicació d’un contracte d’arrendament del bé patrimonial immoble “casa de la 
mestra de Vilalleons”. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 



 
8. PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE LA “XARXA ENVELLIMENT ACTIU 
D‘OSONA”. 

 
Vist el conveni de col·laboració signat amb el Consell Comarcal d’Osona i els 
Ajuntaments de Gurb, Olost, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga i Sant 
Julià de Vilatorta, per al desenvolupament de la “Xarxa d’envelliment actiu d’Osona” 
que té per objecte principal encarregar al Consell Comarcal d’Osona la contractació 
dels serveis necessaris per dur a terme el conjunt d’activitats que s’oferiran en els 
equipaments municipals que disposa cada Ajuntament per aquest ús.  
 
Atès que aquest conveni tenia un termini de vigència fins el 31 de març de 2014, i que 
es considera del tot necessari prorrogar la seva vigència fins el 31 de desembre de 
2015, tenint en compte el nou escenari que s’ha obert amb l’entrada en vigor de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració signat amb el Consell 
Comarcal d’Osona i els Ajuntaments de Gurb, Olost, Sant Quirze de Besora, Santa 
Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta, per al desenvolupament de la “Xarxa 
d’envelliment actiu d’Osona”, fins el 31 de desembre de 2015, amb els mateixos 
termes del conveni i amb el mateix finançament. 
 
Segon: Facultar l’alcalde perquè formalitzi la documentació necessària per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
Tercer: Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 

9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA PER AL SEGUIMENT DEL PROJECTE “DESENDOLLA’T: 
AMB ENERGIA APRÈN I ESTALVIA”. 

 
Vist el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i el Consell Comarcal d’Osona per al seguiment del projecte “Desendolla’t: 
amb energia aprèn i estalvia”. 
 
El regidor d’educació i medi ambient, senyor Jaume Vilella, explica que es tracta de la  
tercera edició del conveni amb el CCO amb el Bellpuig, i l’adhesió per primera vegada 
de l’equipament de la llar d’infants. Segons el regidor cada fase comporta unes 
actuacions diferents, l’escola Bellpuig està ja en la fase educativa nens-família, atès 
que ja s’ha fet un estudi de conductes i s’han establert unes pautes per aconseguir un 
estalvi energètic, en canvi a la llar d’infants s’aplicarà la primera fase. Per altra banda 
avança la proposta de l’Agència de l’energia d’Osona per un nou projecte, anomenat 
Telemesura’t i que tindrà per objecte l’equipament del pavelló.  
 



L’alcalde fa una valoració molt positiva de la implantació del projecte Desendolla’t i 
considera que  bona part de l’èxit es deu a la implicació del conserge dels 
equipaments educatius.  
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i el Consell Comarcal d’Osona per a la continuïtat i seguiment del projecte 
“Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia” a l’escola Bellpuig. 
 
Segon: aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i el Consell Comarcal d’Osona per a l’adhesió al projecte “Desendolla’t” de 
l’equipament de la llar d’infants municipal Patuleia. 
 
Tercer: condicionar l’acord a l’aprovació de la modificació pressupostària de suplement 
de crèdit a l’aplicació pressupostària corresponent, per autoritzar l’aportació de 
l’Ajuntament al projecte segons el conveni. 
 
Quart: notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona als efectes oportuns. 
 
 

10. CONSTITUCIÓ D’UN DRET D’APROFITAMENT PARCIAL A FAVOR 
DE L’AJUNTAMENT SOBRE DUES FINQUES DEL CARRER DEL 
CENTRE. 

 
Vista la memòria valorada per a la reconstrucció del sanejament situat entre l’avinguda 
Nostra Senyora de Montserrat i el carrer de Sant Jordi, sanejament públic que 
transcorre per finques particulars i que la topografia del terreny fa inviable traslladar-lo 
al domini públic. 
 
Atesa la necessitat que l’Ajuntament disposi d’un dret d’aprofitament parcial sobre les 
finques afectades, concretament la finca inscrita en el Registre de la Propietat núm.3 
de Vic al Tom 2384, Llibre 53, Foli 106, finca 564 de Sant Julià de Vilatorta, inscripció 
3a, i la finca inscrita al Tom 2384, Llibre 53, Foli 103, finca 2564 de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció. 
 
L’alcalde justifica l’acord en l’existència d’una problemàtica de salut pública, urgent de 
resoldre i que s’ha demorat en el temps. Es mostra satisfet d’haver contactat amb el 
propietaris de les finques afectades i explica la problemàtica que hi ha per a la presa 
de decisions en una de les finques.  
 
El regidor de serveis explica en què consisteix l’obra: es tracta de substituir la 
claveguera existent per on desaigüen els habitatges de l’avinguda de Nostra Senyora 
de Montserrat en aquest àmbit i també dels diversos entroncaments. Està previst 



construir un sistema separatiu amb la possibilitat de fer-lo unitari si calgués. Finalment 
anuncia el pressupost. 
 
El regidor Feliu Puigbò apunta que caldria fer constar a l’acord el caràcter gratuït de 
l’adquisició. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’adquisició d’un dret d’aprofitament parcial a favor de l’Ajuntament, 
per un període de noranta-nou anys, sobre la superfície afectada pel sanejament de 
les finques inscrites en el Registre de la Propietat núm.3 de Vic al Tom 2384, Llibre 53, 
Foli 106, finca 564 de Sant Julià de Vilatorta, inscripció 3a, i al Tom 2384, Llibre 53, 
Foli 103, finca 2564 de Sant Julià de Vilatorta. La superfície d’aprofitament parcial es 
correspon amb tot el terreny que ocuparà el sanejament d’acord amb la memòria 
redactada pels serveis tècnics. 
 
Segon.- Elevar a escriptura pública la constitució d’aquest dret, sol•licitant designació 
de notari de torn, per a la seva posterior inscripció en el Registre de la Propietat com a 
càrrega de les respectives finques i a tal efecte facultar l’alcalde per a la signatura. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als propietaris afectats per tal que compareguin a la 
signatura del document públic. 
 
 

11. ATORGAMENT SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES I 
CULTURALS SENSE ÀNIM DE LUCRE. 

 
Vistes les sol·licituds presentades dins el termini obert de convocatòria per les entitats i 
associacions sense finalitat de lucre inscrites en el Registre d’entitats del municipi que 
realitzin en el transcurs de l’any en l’àmbit territorial del municipi i referides a les àrees 
de cultura, ensenyament, esports, joventut, serveis socials, ja siguin lúdiques, cíviques, 
espectacles, jornades, cursos o activitats habituals i regulars. 
 
Ateses les bases que regulen la concessió de les subvencions per a activitats d'interès 
municipal, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 16 de desembre de 2003. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Atorgar subvenció a les següents entitats pels imports que s'hi assenyalen, 
amb càrrec a les partides pressupostàries 04.3.48001, 05.3.48001, 08.3.48001, 
13.03.48901 del pressupost de despeses d’aquest exercici:  
 
 
Entitat Import sol·licitat Import Concedit 
Club Ciclista Calma 1.500,00 € 1.000,00 € 
APA Col·legi del Roser 1.000,00 € 400,00 € 
Coral Cants i Rialles 1.000,00 € 700,00 € 



Caramelles del Roser 500,00 € 500,00 €                         
Amics Motos Antics 650,00 €  200,00 € 
Consell Joventut- Tupinots 2.400,00 € 1.800,00 € 
Agrupació Sardanista 1.800,00 € 1.600,00 € 
Club Esportiu Vilatorta 3.000,00 € 1.600,00 € 
Associació Abaraka Bake 800,00 € 800,00 € 
AMPA Llar d’infants 500,00 € 500,00 € 
As. Veïns Vilalleons 1.750,00€ 400,00 € 
Geganters 1.000,00 € 1.000,00 € 
As.Veïns Font d’en Titus 1.400,00 € 400,00 € 
Terra de Tupinots 1345,00 € 900,00 € 
 Club de patinatge 800,00 € 500,00 € 
Agrupació familiar 300,00 € 300,00 € 
Vilatorta teatre  1.800 € 
Meteovilatorta  1.200,00 € 
Bici trial 550,00 € 300,00 € 
 
Segon.- Reconèixer l'obligació a favor de cada entitat beneficiària per l'import 
corresponent condicionada a la modificació pressupostària corresponent i fer-ne 
l'anotació comptable. 
 
Tercer.- Notificar a cada entitat beneficiària de la subvenció, l'import atorgat, requerint-
los perquè abans d'acabar l'exercici justifiquin la subvenció concedida en la forma 
prevista en les bases aprovades. 
 
Exposada la proposta el regidor Jaume Miravet demana perquè es concedeixen 
subvencions a entitats que no ho han sol·licitat, com per exemple a Vilatorta teatre, 
l’alcalde respon que a aquesta entitat no se’ls donava subvenció, però durant la Festa 
major d’enguany varen fer una representació amb un preu d’entrada inferior al que es 
podia haver fet pagar i que a més la recaptació va ser per l’Ajuntament, per tant no 
només va ser un acte de la Festa major, sinó que a més va ajudar a finançar la resta 
d’actes, en conseqüència i vistes les despeses que l’actuació ha generat i que l’entitat 
ha de justificar a l’Ajuntament es creu just atorgar una subvenció a l’entitat Vilatorta 
teatre. Amb aquesta explicació el regidor Jaume Miravet coincideix amb l’oportunitat 
de la concessió de la subvenció, tenint present que han d’aportar la liquidació dels 
comptes. 
 
L’alcalde planteja la conveniència de modificar les bases de la convocatòria, distingint 
aquelles subvencions que s’atorguen a entitats del poble o a entitats que no ho són, i 
proposa subvencionar esdeveniments 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta que s’aprova per unanimitat dels deu 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 

 
 



12. MOCIÓ PER TAL QUE ELS AJUNTAMENTS LLUEIXIN LA 
BANDERA NEGRA AQUESTA DIADA NACIONAL. 
 

Atès que la commemoració del Tricentenari del final de la guerra de Successió permet 
fer pedagogia, i divulgar molts fets i episodis històrics que ajuden a la presa de 
consciència nacional col·lectiva i a la comprensió d’algunes de les raons del procés 
independentista actual.  
 
Atès que, a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren 
abolides i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella, com a nova 
província seva, tal i com també va passar amb el País Valencià i les Illes Balears i 
Pitiüses. 
 
Atès que per a la majoria de la població catalana és evident que el procés sobiranista 
ha entrat en una fase final i decisiva i que aquest Onze de Setembre es tornarà a viure 
una mobilització massiva a la capital del país, com ja ho va ser la manifestació 
multitudinària de la Diada del 2012 o la Via Catalana de la Diada de 2013, per fer 
evident a la comunitat internacional que la societat catalana vol convertir, 
democràticament, Catalunya en un nou estat d’Europa.  
 
Atès que cal crear les bases perquè es puguin recuperar les banderes i estendards de 
la Catalunya dels Àustria i els Habsburg que es brandaren durant la guerra de 
Successió, com a símbol de les llibertats i constitucions catalanes, i que amb la derrota 
militar i la imposició del Decret de Nova Planta, foren vexades, destruïdes i prohibides 
pels vencedors borbònics. 
 
Atès que un d’aquests símbols és la bandera negra, que simbolitza la decisió de lluitar 
fins a les últimes conseqüències, contràriament a la bandera blanca que 
internacionalment es coneix com a símbol de la rendició.  
 
Atès que l’ús de la bandera negra ja està força documentat i se’n coneixen molts 
exemples, fins i tot anteriors a la guerra de Successió, com fa palès una estrofa de la 
versió antiga del nostre Himne Nacional que diu: 
 
“-On és vostre capità?  
-Quina és vostra bandera?  
Ja van treure el bon Jesús  
tot cobert amb un vel negre. 
-Aquí és nostre capità,  
aquesta és nostra bandera.” 
 
Atès que en trobem més exemples als inicis de la guerra de Successió, l’any 1705, 
que a la muntanya de Montjuïc de Barcelona fou hissat un estendard negre amb la 
inscripció “Mort o els nostres privilegis conservats”, i a Cardona, els regiments reclutats 
duien banderes negres amb la llegenda “Viurem lliures o morirem”.  
 
També el juliol de 1713, quan la ciutat de Barcelona decidí lluitar a ultrança, els 
consellers canviaren les seves gramalles de color porpra, les túniques que els 



donaven rang d'autoritat, per gramalles negres, per simbolitzar que la lluita només era 
possible a victòria o mort.  
 
Quan les tropes borbòniques assetjaven Barcelona el 1714, en molts punts de la 
muralla i en moltes cases de la ciutat hi van aparèixer banderes negres o senzills 
mocadors del mateix color com a símbol de resistència. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’Acord per Vilatorta i Vilalleons proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
ACORDS: 
1r. Que, en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, el proper Onze de Setembre, i 
amb motiu de la commemoració del Tricentenari de la pèrdua de les llibertats 
catalanes, en un lloc destacat i preferent d’aquest Ajuntament s’hissi o pengi una 
Bandera negra, al costat de la bandera nacional catalana, o de la bandera de la 
llibertat, l’estelada, com a mostra de record i d’homenatge a tots els qui fa tres-cents 
anys van lluitar per defensar les Constitucions de Catalunya, dels quals en som, o ens 
en sentim, hereus directes. D’aquesta manera es farà palès, en aquesta data tan 
simbòlica i en aquest moment transcendental del procés independentista, el 
compromís cívic i democràtic d’aquesta institució per recuperar i preservar la memòria 
històrica i les llibertats nacionals d’aquest país.  
 
2n. Què aquest Ajuntament faci una crida perquè tothom s’afegeixi a la iniciativa i 
s’engalanin les finestres i balcons de les cases particulars amb senyeres, estelades i 
banderes negres, per demostrar públicament la necessària i imprescindible 
conjuminació, en aquest moment final del procés, de la solidesa institucional amb la 
força popular, que es mobilitzarà unida una vegada més, per damunt de les diferències 
ideològiques. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’acorda aprovar la moció, havent exclòs de la mateixa la referència que 
feia sobre la llegenda Viurem Lliures, a petició dels regidors del grup municipal de 
Convergència i Unió, atès que en la bandera no hi figura la llegenda esmentada. 

 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, l’alcalde explica, una vegada acabada la 
preceptiva senyalització, tot i que s’ha posat en marxa el sistema d’estacionament amb 
limitació horària, no es denunciaran les infraccions de l’ordenança fins el mes 
d’octubre. Fa un aclariment respecte els rellotges que l’Ajuntament ha facilitat als 
comerços perquè els reparteixin, en el sentit que els conductors poden fer constar 
l’hora d’arribada amb un simple paper on s’hi faci constar, insisteix que cal 
responsabilitzar als veïns del cost del rellotge perquè tinguin cura de conservar-lo. 



El regidor Feliu Puigbò demana a l’alcalde si l’Ajuntament ha fet alguna gestió respecte 
els excrements de cavall que queden als carrers propers a l’activitat d’equitació en el 
terme municipal de Calldetenes però amb accés pel terme de Sant Julià de Vilatorta. 
L’alcalde diu que ja es va fer la gestió amb l’Ajuntament de Calldetenes perquè ho 
fessin notar als promotors de l’activitat, però vist que les molèsties no acaben, es 
tornarà a insistir. 

 

L’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la 
present acta. 

 

 

 

Rosa Martínez Costa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


