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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 13/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 23 de novembre de 2015 
Horari: de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor  
- Cristina Suñén Vilamala, regidora 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Divina Costa Muntadas, regidora 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Joan Soler Riera, regidor 
 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 
ABSENTS 

 
Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 12/2015 
 

Propostes d’acord 
 
1. Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
2. Pròrroga del termini d’execució de les obres de restauració de Ca l’Anglada 1a 

fase. 
3. Sorteig membres de meses de les eleccions generals 20 de desembre de 2015 

 
 

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 sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària de data 9 de novembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels onze 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, amb les 
següents esmenes: 
- A l’apartat de precs i preguntes, on diu: “L’alcalde explica que efectivament han 

començat les obres de l’accés a l’Eix, amb els corresponents moviments de terres i 
amb el rebaix de la calçada en sentit Sant Julià.” Ha de dir: “L’alcalde explica que 
efectivament han començat les obres de l’accés a l’Eix, amb els corresponents 
moviments de terres i amb el rebaix de la nova calçada per on circularan els 
vehicles en sentit Sant Julià un cop estigui acabat el projecte.” 

- A l’apartat de precs i preguntes, on diu: “...i també hi ha interès en cablejar la fibra 
òptica en el carril bici.” Ha de dir: “i també hi ha interès en cablejar la fibra òptica 
per la via verda.” 

- A l’apartat d’aprovació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, s’ha 
d’introduir el següent paràgraf en el mateix sentit que l’alcalde va pronunciar: “La 
proposta del govern és no apujar cap dels impostos ni taxes, perquè entenem que 
si l'equip de govern manté el rigor pressupostari i l'esforç que s'ha fet en la màxima 
racionalització de la despesa, ens ha de permetre mantenir els serveis actuals 
sense haver de proposar cap pujada d'impostos. Que com a equip de govern no 
hem de deixar mai de fer aquest esforç, sigui en època de vaques magres o de 
vaques grasses.” 
 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
1. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE 

CATALUNYA. 
 
Vista la Resolució del Ple del Parlament de Catalunya, aprovada en la sessió del dia 9 
de novembre de 2015: 

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de 
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana.  
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del 
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica 
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat 
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat 



i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i 
del conjunt de la comunitat internacional. 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments 
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica 
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es 
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, 
mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, 
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que 
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats 
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu 
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars 
afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és 
el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació 
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos 
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a 
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar 
exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del 
Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així 
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius 
econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme 
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona 
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la 
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les 
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model 



educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als 
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb 
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació 
per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les 
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la 
comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns 
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que 
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes 
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per 
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni 
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets 
Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva 
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels 
drets fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les 
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de 
l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens 
locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat 
econòmica privada.  

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el 
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim 
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest 
àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la 
càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i 
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus 
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els 
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant 
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i 
eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat 
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada 
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne 
i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut 
la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de 
xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament 
dedicats al pla de xoc social. 



Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del 
pagament dels interessos amb finalitats socials.” 
 
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
 
Per aquest motiu, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació s’acorda:  
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
 

2. PRÒRROGA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
RESTAURACIÓ DE CA L’ANGLADA 1A FASE. 
 

En la sessió plenària de data 22 de juliol de 2015 es va adjudicar el contracte d’obres 
de “Restauració de Ca l’Anglada, 1a i 2a fase” a l’empresa Voracys SL. 
 
El contracte preveu que el termini d’execució de la primera fase serà de 3,5 mesos a 
partir del dia 14 d’agost de 2015, i per tant finalitza el proper 30 de novembre. 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’adjudicatària en la qual demana una pròrroga de 21 
dies en el termini de finalització de les obres corresponents a la 1a fase de 
Restauració de Ca l’Anglada, justificada pels següents motius: 
 

- La localització d’una galeria/cisterna sota planta baixa l’existència de la qual es 
desconeixia. Això va comportar una sèrie de cales i reforços de la volta de la 
galeria, i l’afectació a la resta dels treballs previstos de la planta baixa. 

- L’estat d’algunes bigues de fusta, s’ha hagut de fer cales i comprovar el seu 
estat, i conseqüentment s’han hagut de reforçar, afectant als treballs de fals 
sostre i revestiment. 

- La presència de contenidors, caseta d’obra i material d’acopi d’altres empreses 
al pati posterior durant els treballs d’enderroc que dificultava el rendiment 
d’aquests. 

 
Vist l’informe favorable emès pels directors de l’obra, en el qual es posa de manifest la 
justificació de la demora en la finalització dels treballs corresponents a la 1a fase de 
les obres de Restauració de Ca l’Anglada, perquè:  
- Durant el desenvolupament de les obres dels enderrocs del paviment de la sala, es 
va constatar l’existència d’una cisterna o espai refugi al soterrani del qual no se’n tenia 
coneixement, per la qual cosa es van haver de fer uns treballs extres previs a poder 
realitzar la base del nou paviment de la sala.  
- Durant els treballs de reforç del sostre de la planta baixa, a la zona dels banys es va 
detectar que el cap d’una biga estava completament podrida, això va comportar haver 
de realitzar altres cales per comprovar l’estat de les bigues que es trobaven en el 



mateix costat, provocant haver de reforçar amb un nou perfil el recolzament d’aquestes 
bigues.  
- La presència de contenidors, caseta d’obra i acopi de material de l’empresa que ha 
fet les obres d’urbanització dels carrers del nucli antic, van impedir disposar en la zona 
del pati de la casa on ubicar-hi els contenidors i altres mitjans per poder fer els 
enderrocs en condicions. 
- Els estintolaments han estat més difícils d’execució del que s’esperava donat que la 
composició dels mur és format per pedres molt grans. 
- Han aparegut altres instal·lacions soterrades a l’exterior del porxo. 
- A l’accés posterior han aparegut uns buits amagats que ha calgut tapiar. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Atorgar una pròrroga en el termini de finalització de les obres de la primera 
fase de Restauració de Ca l’Anglada per un termini de 21 dies més respecte el termini 
inicial, fins el 21 de desembre de 2015. 
 
Segon: Notificar el present acord al contractista de l’obra. 
 

3. SORTEIG MEMBRES DE MESES DE LES ELECCIONS GENERALS 20 DE 
DESEMBRE DE 2015 

 
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 Generals del dia 20 de desembre de 2015: 
 
 

Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 

President MIREIA COSTA PLA AURORA RAMOS ROMERO 

1r. vocal GLÒRIA FITER PERELLÓ MARC SÁNCHEZ TUBAU 

2n. vocal RICARD CORRONS USON FRANCES SOLÀ BARES 

President /1r. suplent YOUSRA HADDAD BELFKIH ROGER VILASECA GONZALEZ 

President/2n. suplent M.LLUÏSA FITER PERELLÓ ELISABET PUJOL MAYANS 

1r.vocal/1r. suplent JOAN ERRA FARRÉS MARIA ROSA PEIRON GUÀRDIA 

1r. vocal/2n.suplent RAMON AMBLÀS PONS CLAUDIO SERRA RODRÍGUEZ 

2n.vocal/1r.suplent ERNEST FARRES ERRA ALBERT VILALTA ORRA 

2n.vocal/2n.suplent SALVADOR ERRA CASTELLS JOAN TORT CAPDEVILA 

 



Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 

President JOSEP MARIA BOU CARALT LAURA ORTEGA PAREJO 

1r. vocal XAVIER FONT GELIS MARIA ENGRÀCIA SOLÀ MECIÓ 

2n. vocal MARIONA AGUILAR BLANCAFORT KEVIN MONTENEGRO JIMÉNEZ 

President /1r. suplent VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA JAUME MACIAS BLANCH 

President/2n. suplent MARC ERRA GALLACH GUILLEM VILARÓ ALBOQUERS 

1r.vocal/1r. suplent CONCEPCIÓ BELLVEHÍ PORTET ANA MARTÍNEZ MOMBLAN 

1r. vocal/2n.suplent PERE CLARÀ RIERA MARC MATEU ASIN 

2n.vocal/1r.suplent GUILLEM CASAS REDORTA ANNA VILARÓ BELLVEHÍ 

2n.vocal/2n.suplent M. FELIPA ARRIEZU GOROSTIZA JOSEP MUÑOZ VILAMALA 

 

Per unanimitat dels onze 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, els quals seran convocats a mesura que la 
Junta electoral de zona de Vic accepti les al·legacions que els titular i suplents puguin 
presentar. 
 
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.  
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 

En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde fa referència a dos temes: 

- Indicador Vilalleons: en relació a la intervenció del regidor Joan Soler en la 
darrera sessió plenària sobre la falta d’un indicador del nucli de Vilallleons a la 
cruïlla de la carretera a Sant Hilari, l’alcalde confirma que efectivament està 
instal·lat un cartell i que per tant no caldrà fer cap actuació. 

- Baixa voluntària de la tècnica de joventut, Judit Farré, a partir del 9 de 
novembre. L’alcalde exposa la necessitat de cobrir la plaça per atendre el 
servei del punt jove. 

A continuació intervé el regidor Joan Soler Riera per demanar en quina fase es troba el 
projecte de reparcel·lació del PMU –Cases de Vilalleons-, l’alcalde respon que 
l’Ajuntament es va comprometre a redactar el projecte de reparcel·lació i d’urbanització 
amb l’objectiu que els veïns no haguessin d’assumir el cost econòmic dels projectes, 
tenint en compte que l’Ajuntament també és titular d’una finca inclosa en el Pla de 
Millora Urbana; la gestió administrativa ordinària de l’Ajuntament fa que no s’hi pugui 



dedicar el temps necessari, però es manté el compromís i es donarà una explicació als 
veïns afectats.  

No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual 
com a secretària en transcric la present acta. 
 
La secretària-interventora 
 
 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
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