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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 3/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 25 de març de 2015 
Horari: de 2/4 de 10 a 2/4 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 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor,  
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 
ABSENTS 

 
- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’ha excusat 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor, s’ha excusat 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Sant Julià de 
Vilatorta. 

2. Adjudicació del contracte d’obra i servei de la caldera de biomassa al 
pavelló esportiu. 

3. Ratificació pròrroga termini presentació propostes en la licitació el 
contracte de serveis de manteniment de zones verdes del municipi. 

4. Ratificació conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre 
Administracions Públiques. 

5. Adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci català 
pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU. 



6. Targeta social de transport. 
7. Presa de raó de les sentències del TSJC relatives a l’ordenança 

reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de de subministraments 
d’interès general. 

8. Certificació núm.2 de l’obra “Renovació d’infraestructures i serveis dels 
carrers del nucli antic”. 

9. Certificació núm. 2 de l’obra “Regeneració urbana sobre els carrers del 
nucli antic”. 

 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
 

1. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de 
pagament del 4r trimestre 2014. 

2. Resolucions de l’alcaldia. 
3. Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Abans d’iniciar la sessió, es fa un minut de silenci en senyal de dol amb motiu de 
l’accident d’avió ocorregut ahir als Alps francesos. 
 
 

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 
extraordinària de data 25 de febrer de 2015. El regidor Santi Garolera manifesta que la 
intervenció que va fer en relació a la problemàtica dels degoters del pavelló no s’ha 
transcrit correctament en el sentit que la garantia dels deu anys l’ofereix la pròpia 
empresa que ha dut a terme el treballs. Amb la introducció d’aquesta esmena s’aprova 
per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació. 
En tot cas, i per no allargar l’aprovació el debat en l’aprovació de l’acta, l’alcalde demana 
que en l’apartat de precs i preguntes el regidor doni les explicacions oportunes sobre la 
intervenció que s’ha dut a terme a la teulada del pavelló, considerant que és un tema que 
preocupa de fa temps. 
 

 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
 

1. APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA. 

 
El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió de data 24 d’abril de 2013 va acordar fer seus els 
objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adoptar el compromís de reduir les 



emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la 
creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. En aquest sentit es  
va comprometre a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible, amb el suport de l’Àrea 
de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 
 
Ara es presenta el Pla d’acció per l’energia sostenible de Sant Julià de Vilatorta que 
respon a les directrius establertes per part de la Comissió de Transport i Energia de la 
Unió Europea i inclou una estimació de les emissions i una proposta de les accions a 
seguir per aconseguir els objectius plantejats.  
 
El regidor de Medi Ambient, Jaume Vilella, explica que el Pla s’ha fet amb la participació 
de l’Agència de l’Energia d’Osona, i que l’any de referència del Pla és el 2005. 
 
Per unanimitat els nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el Pla d’acció per l’energia sostenible del municipi  Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon: Comunicar aquest acord a la Direcció General de l’Energia de la Unió Europea via 
Oficina del Pacte d’Alcalde i Alcaldesses, a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona i a l’Agència de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona. 
 
 

2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA I SERVEI DE LA CALDERA 
DE BIOMASSA AL PAVELLÓ ESPORTIU. 

 
L’alcalde exposa els motius pels quals aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula 
i s’inclourà en la propera sessió plenària. Explica que una vegada oberta la documentació 
administrativa, tècnica i econòmica de les dues empreses licitadores, s’han demanat uns 
aclariments a l’empresa que en principi presenta l’oferta més avantatjosa, perquè els 
dubtes que genera podrien distorsionar el resultat del procediment.  
El regidor de serveis, Santi Garolera, explica la dificultat de valorar la millora consistent 
en l’escalfament de la graderia. 
 
 

3. RATIFICACIÓ PRÒRROGA TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSTES EN 
LA LICITACIÓ EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE 
ZONES VERDES DEL MUNICIPI. 

 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 13 de març de 2015 pel qual es resol prorrogar el 
termini per a la presentació de propostes a la licitació del contracte del servei de 
manteniment de zones verdes del municipi, basant-se en la injustificada demora, per part 
de l’empresa que actualment està duent el terme el servei, de donar les dades dels 
treballadors que s’han de subrogar segons Conveni col·lectiu de treball del sector. 
 
El regidor de serveis, Santi Garolera explica que s’ha resolt prorrogar el termini per una 
qüestió d’igualtat i de no discriminació per falta d’informació. L’alcalde manifesta estar 
molest per la forma de comunicar aquesta obligació de subrogació dels treballadors 



derivada d’un conveni de treball i no inclosa en el plec de clàusules aprovat per 
l’Ajuntament, per part de l’empresa que està realitzant el servei. 
 
Atès que la competència d’aquesta licitació correspon al Ple de la Corporació, i és aquest 
òrgan qui va aprovar la convocatòria i característiques de la mateixa. 
 
Es proposa al Ple la ratificació del decret de l’alcaldia, que s’aprova per majoria absoluta 
dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, 
amb els vots a favor de: Joan Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, 
Jaume Vilella Ramoneda, Josep Maria Company Sala, Trini Subirana Arumí, Marc 
Vilarrasa Codinach, Maria Carme Sala Vila, Jaume Miravet Peris, i amb l’abstenció del 
regidor Feliu Puigbò Coll atès l’interès directe en l’assumpte. 
 

4. RATIFICACIÓ CONVENI D’INTEROPERABILITAT DE SISTEMES 
D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 

 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 12 de març de 2015, pel qual es resol l’adhesió de 
l’Ajuntament al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya 
per a l’impuls i el desenvolupament de les interoperabilitat dels sistemes d’informació de 
les administracions públiques. 
 
L’alcalde explica que és imprescindible que l’Ajuntament s’adhereixi a aquest conveni per 
tal de facilitar l’accés a dades i certificats electrònics relatius als ciutadans, les empreses i 
les organitzacions, que poden substituir els documents acreditatius en suport paper i que 
són requerits en els procediments d’altres administracions, sempre d’acord amb la Llei de 
protecció de dades de caràcter personal. El regidor Feliu Puigbò creu que és una eina 
molt útil  i que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta deu ser dels últims que s’hi 
adhereixen. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, es ratifica íntegrament el contingut del decret d’adhesió al conveni marc 
d’interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions públiques. 
  

 
 

5. ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU. 

 
ANTECEDENTS 

Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa 
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de 



març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 
2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 
Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre 
el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació 
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de 
mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord 
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 



elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, 
des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP i també la cessió del contracte a 
l’ACM.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals 
de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes 
derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la 
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en 
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’adhereix a la segona pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 
 

Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  149,737   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

171,804   88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     



  133,442   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

153,119   68,202 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català 
pel desenvolupament Local  i a l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal 
d’Osona. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
 
 

6. TARGETA SOCIAL DE TRANSPORT. 
 
Aquest assumpte queda sobre la taula perquè l’alcalde exposa que per part de la 
Generalitat de Catalunya el sistema tarifari de transport ha sofert modificacions i això fa 
que la proposta s’hagi d’adaptar al nou sistema. No obstant considera que cal que 
l’Ajuntament faci un pas endavant i aposti pel transport públic, perquè fins ara no s’ha fet 
cap tipus d’acció en aquest sentit. 
 
 

7. PRESA DE RAÓ DE LES SENTÈNCIES DEL TSJC RELATIVES A 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE DE SUBMINISTRAMENTS 
D’INTERÈS GENERAL. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte al Ple de les sentències del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 1019 i 1027 corresponents respectivament als 
recursos contenciosos-administratius interposats per Telefònica Mòviles España, SA 
(252/2010 MA)  i per France Telecom España, SA (322/2010 MA) contra l’aprovació de 
l’ordenança fiscal aprovada per l’Ajuntament, l’any 2010, reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments generals, de la qual el Tribunal n’anul·la els preceptes que atribuïen 
la condició de subjecte passiu a les empreses que no fossin titulats de les xarxes a través 
de les quals s’efectuen els subministraments. 
 
Tots els regidors presents es donen per assabentats de les resolucions processals. 
 
 



8. CERTIFICACIÓ NÚM.2 DE L’OBRA “RENOVACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DELS CARRERS DEL NUCLI 
ANTIC”. 

 
Vista la certificació núm.2 de l’obra “Renovació d’infraestructures i serveis dels carrers del 
nucli antic” presentada per l’empresa contractista Salvador Serra, SA, amb la conformitat 
del tècnic municipal director de l’obra, que és d’un import de 27.060,10 € més 5.682,62 € 
en concepte d’IVA. 
 
Vista la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Bankinter. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Renovació d’infraestructures i serveis 
dels carrers del nucli antic”, per un import de 32.742,72 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 10.155.619.00 de l’estat de 
despeses de pressupostos tancats, pendents d’incorporació de crèdits. 
 
Tercer.- Donar la conformitat a la cessió de crèdit de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Bankinter. 
 
 
 
 

9. CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA “REGENERACIÓ URBANA SOBRE 
ELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC”. 

 
Vista la certificació núm.2 de l’obra “Regeneració urbana sobre els carrers dl nucli antic” 
presentada per l’empresa contractista Salvador Serra, SA, amb la conformitat del tècnic 
municipal director de l’obra, que és d’un import de 14.736,31 € més 3.094,63 € en 
concepte d’IVA. 
 
Vista la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària Bankinter. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Regeneració urbana sobre els carrers 
dl nucli antic”, per un import de 17.830,94 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 01.155.619.01 de l’estat de 
despeses de pressupostos tancats, pendents d’incorporació de crèdits. 
 
Tercer.- Donar la conformitat a la cessió de crèdit de la certificació a favor de l’entitat 
bancària Bankinter. 
 



 
 

C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE 
FACTURES I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4R TRIMESTRE 2014. 

 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la 
secretària-interventora informa al Ple de la Corporació, que a data 31.12.2014, 
l’Ajuntament havia abonat les obligacions reconegudes en el termini establert a 
l’esmentada Llei, a excepció d’aquelles obligacions reconegudes que el creditor carrega 
en compte i que no ho ha fet en l’esmentat termini. 
 
Així mateix s’informa que a data 31.12.2014 hi ha un import de 1.052,13 € corresponents 
a 2 factures dels quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en 
el registre de factures i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació. 
 
Per altra banda s’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al 
Ministeri d’Hisenda sobre el període mig de pagament a proveïdors, en compliment del 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, amb el 
següent resultat: 
-ràtio operacions pagades: -12,79 
-import pagaments realitzats: 378.376,39€ 
-ràtio operacions pendents: -27,08 
-import pagaments pendents: 124.268,64 € 
-període mig de pagament: -16,32 
 
 
 

2. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte al Ple de la Corporació de les 
resolucions de l’alcaldia que s’han dictat des de la darrera sessió plenària ordinària, i que 
són les següents: 
 

 
15/12/2014 Aprovació instrucció expedient modificació de crèdits 
17/12/2014 Contractació monitors Saló de Nadal 
17/12/2014 Empadronament d'una persona 
17/12/2014 Acord incoació 14/24S 14057977 
17/12/2014 Acord incoació 14/25S 14059142 
17/12/2014 concessió llicència d'obres núm. 108/14 
18/12/2014 Empadronament d'una persona 



18/12/2014 Sol·licitud caixa de crèdit regeneració nucli urbà 
23/12/2014 Autorització Bar Joan per tancar a les 4 i posar música dies 24,25 i 31 de desembre 
29/01/2014 Empadronament d'una persona 
30/12/2014 Empadronament d'una persona 
31/12/2014 Modificació pressupostària per transferència de crèdits 
31/12/2014 Modificació pressupostària per ampliació de crèdits 
08/01/2015 Liquidacions econòmiques pavelló mes desembre 2014 
12/01/2015 Empadronament d'una persona 
12/01/2015 Empadronament d'una persona 
13/01/2015 Acord incoació 15/1S 15001761 
15/01/2015 Aprovació conveni Telemesura't (Consell Comarcal d'Osona) 
15/01/2015 Aprovació baixa padró IVTM vehicle matrícula GE-6019-Y 
15/01/2015 Delegació regidor casament civil 
19/01/2015 Acord incoació 15/2S 15002900 
19/01/2015 Declaració caducitat procediment legalitat urbanística mur Av.Montserrat, 31 
22/01/2015 Practicar nova liquidació econòmica llicència obres 100/14 
22/01/2015 Acceptació ajuts del programa complementari de foment de l'ocupació local 
23/01/2015 Practicar nova liquidació econòmica llicència obres 103/14 
23/01/2015 Denegar concessió pròrroga llicència d'obres 109/14 
23/01/2015 aprovació conveni de col·laboració Diputació servei de lectura Bibliobús 
26/01/2015 concessió llicència d'obres núm. 1/15 
26/01/2015 concessió llicència d'obres núm. 2/15 
26/01/2015 designació directora llar d'infants municipal 
26/01/2015 contractació substitució mestre llar d'infants Patuleia 
26/01/2015 contratació per increment de matrícules llar d'infants Patuleia 
27/01/2015 Autorització de pas del Club Amer-Hipra per la marxa cicloturista 
28/01/2015 Autorització de pas del 18è Ral·li Esprint Escuderia Osona 
28/01/2015 Autorització prova APG Competició 
29/01/2015 conveni DIBA per vincular e-FACT a Sicalwin 
03/02/2015 concessió llicència d'obres 4/15 
03/02/2015 concessió llicència d'obres 5/15 
04/02/2015 Autorització de pas del 18è Ral·li Esprint Servei Català de Trànsit 
06/02/2015 concessió fraccionament total quota liquidada CCEE obres nucli antic 
06/02/2015 Liquidació ocupació de via pública Av.Sant Llorenç, 27, ent.4 i 5 
06/02/2015 Autorització instal·lació taules terrassa Rest. Drac Sant Jordi 
10/02/2015 Liquidacions de les entitats del pavelló  
10/02/2015 Acord incoació 15/3S 15003954 
10/02/2015 Composició Mesa de Contractació caldera biomassa 
10/02/2015 Empadronament d'una persona 
11/02/2015 concessió llicència de primera ocupació núm. 1/2015 
12/02/2015 Autorització marxa cicloturista del Club Atlètic Amer-Hipra Servei Català de Trànsit 
12/02/2015 concessió llicència d'obres núm. 6/15 
12/02/2015 concessió llicència d'obres núm. 7/15 
13/02/2015 Liquidació econòmica taxa certificat aprofitament urbanístic Av.Montserrat, 28 
19/02/2015 concessió llicència de primera ocupació núm. 2/2015 
20/02/2015 Empadronament de dues persones 



20/02/2015 Empadronament d'una persona 
23/02/2015 Empadronament de tres persones 
24/02/2015 Empadronament de quatre persones 
24/02/2015 Empadronament d'una persona 
25/02/2015 Concessió llicència d'obres núm. 8/15 
27/02/2015 Incoar procediment de restauració legalitat urbanística Av. Montserrat, 31 
27/02/2015 Aprovació relacions crèdits incobrables 
27/02/2015 concessió llicència de primera ocupació núm. 3/2015 
27/02/2015 concessió llicència d'obres núm. 9/15 
02/03/2015 Empadronament d'una persona 
02/03/2015 Acord incoació 15/4S 15008205 
03/03/2015 ocupació de via pública davant c/. Església, 14 
03/03/2015 contractació substitució conserge pavelló 
05/03/2015 paralització obres l'Ausió 
06/03/2015 Empadronament d'una persona 
09/03/2015 Empadronament d'una persona 
10/03/2015 Autorització de pas XIII Duatló Ciutat de Vic 
11/03/2015 concessió llicència d'obres núm. 13/15 
11/03/2015 concessió llicència d'obres núm. 11/15 
11/03/2015 concessió llicència d'obres núm. 15/15 
11/03/2015 empadronament de tres persones 
12/03/2015 Liquidacions pavelló entitats municipals 
12/03/2015 Adhesió conveni interoperabilitat AOC (Via Oberta) 
13/03/2015 Empadronament d'una persona 
13/03/2015 pròrroga termini presentació propostes licitació manteniment zones verdes 
13/03/2015 concessió llicència d'obres núm. 16/15 
13/03/2015 Concessió llicència d'obres núm. 14/15 
16/03/2015 Acord incoació 15/5S 15011715 
16/03/2015 Empadronament d'una persona 
18/03/2015 concessió llicència d'obres núm. 12/15 
18/03/2015 concessió llicència d'obres núm. 17/15 
19/03/2015 Concessió llicència de primera ocupació núm. 4/15 
 
Els regidors es donen per assabentats de les resolucions de l’alcaldia. 
 
 

3. PRECS I PREGUNTES. 
 
Tal i com l’alcalde ha previst pel desenvolupament d’aquesta sessió, dóna la paraula al 
regidor de serveis, Santi Garolera, perquè expliqui el resultat de l’actuació en la teulada 
del pavelló. El regidor explica que en la darrera llevantada l’aigua va entrar per les 
claraboies en les que no s’havia fet el segellat, però que no es tracta de cap degoter, de 
fet a la part nord no va degotar. Afegeix que és un fet puntual que no posa en dubte que 
les reparacions que s’han fet han solucionat els degoters, i que ara només cal intervenir 
en els tancaments. 
 



Sense que hi hagi cap altre intervenció, l’alcalde fa una explicació dels actes preparats en 
motiu de la commemoració dels 425 anys de les Caramelles del Roser, dels quals se’n 
farà la presentació el proper dia 30 de març a l’aula de cultura. Insisteix que es tracta d’un 
treball conjunt entre les l’Associació de les Caramelles del Roser i l’Ajuntament, i es 
congratula de la recent declaració de les Caramelles del Roser com a element festiu 
patrimonial d’interès nacional per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 
 
 
 
 
 


