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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 11/2015 
Caràcter: ordinària 
Data: 28 de setembre de 2015 
Horari: de 2/4 de 9 a les 10 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 Codinach, regidor 
- Cristina Suñén Vilamala, regidora,  
- Lluís Vilalta Vivet, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Divina Costa Muntadas, s’incorpora iniciada la sessió 
- 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 10/2015 

 
Propostes d’acord 

 
1. Proposta festes locals per a l’any 2016. 
2. Aprovació compte general 2014. 
3. Aprovació inicial modificació pressupostària 4/2015. 
4. Reconeixement del dret del personal de l’Ajuntament a la percepció de la part 

proporcional de la paga extra extraordinària del mes de desembre del 2012, 
derivada del RDL10/2015, d’11 de setembre. 

5. Aprovació inicial ordenança general de subvencions. 
6. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats de 

la Mediterrània. 



 
Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de 

pagament del 2n trimestre 2015. 
2. Resolucions de l’alcaldia. 
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost. 
4. 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 
extraordinària de data 31 d’agost de 2015, que s’aprova per unanimitat dels deu regidors 
dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, amb l’esmena següent: 
A l’apartat de precs i preguntes l’alcalde va comentar que pel dia 11 de setembre estava 
organitzada una conferència institucional amb l’assistència del senyor Quim Torra, 
president d’Òmnium cultural a la qual es convidava a tothom.  
Per altra banda s’ha d’esmenar la referència errònia que es fa a les eleccions locals en 
l’acord del sorteig dels membres de les meses, substituint-lo per eleccions al Parlament 
de Catalunya. 
 
 

 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
 

1. PROPOSTA FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016. 
 
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/168/2015, de 25 de maig, per 
la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016. 
 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre estableix que a proposta dels municipis 
respectius, el Departament fixarà dues festes locals retribuïdes i no recuperables. 
 
S’aprova per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el 
Ple de la Corporació, el següent acord: 
 
Primer.- Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les 
dates de 24 de març (dijous Sant)  i  18 de juliol (dilluns de la setmana de Festa Major, 
l’endemà del diumenge del pregó), com a festes locals del 2016 al municipi de Sant Julià 
de Vilatorta, amb caràcter retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 



 
 

2. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2014. 
 

Vist el que disposa l’art. 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el 
capítol II del títol IV 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 20 de maig de 
2015 en relació al compte general de l’exercici 2014. 
 
Atès que el compte general informat favorablement està sotmès a informació pública 
mitjançant anunci al BOPB de data 2 de juny de 2015, 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 2014 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 2014 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. 
 

 
3. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2015. 

 
L’alcalde explica el contingut de la modificació pressupostària 4/2015. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària  4/2015, així com l’informe emès per part 
de secretaria- intervenció. 



 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze regidors que legalment componen el 
Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 4/2015, en els 
següents termes: 
 
SUPLEMENT DE 
CRÈDIT  CONCEPTE  PREV. INICIAL  MODIFICACIÓ  PREV.FINAL 

 01,151,13000    retribucions bàsiques laboral fix,serveis tècnics          25.222,64                 472,19             25.694,83   

 04,330,221,00    subministrament elèctric            4.500,00              1.000,00               5.500,00   

 04,330,226,01    publicitat i propaganda               150,00               1.000,00               1.150,00   

 04,338,226,09    activitats festives i culturals          15.000,00              8.000,00             23.000,00   

 04,912,100,00    retribucions càrrec electe            6.996,00              1.102,26               8.098,26   

 05,323,227,06    estudis i treballs tècnics            6.000,00              5.000,00             11.000,00   

 05,326,13100  
 retribucions personal laboral temporal, punt 
jove          19.960,03                 373,66             20.333,69   

 05,342,140,00    retribucions monitors punt jove i esplai            5.000,00              4.500,00               9.500,00   

 06,432,131,00    retribucions personal laboral temporal          29.471,20              2.113,22             31.584,42   

 06,432,222,01    comunicacións postals               100,00                  100,00                  200,00   

 06,432,226,01    atencions protocolàries            5.500,00                 600,00               6.100,00   

 08,231,480,02    actuacions cohesió social            8.000,00            23.452,29             31.452,29   

 08,312,222,00    telecomunicacions               800,00               1.000,00               1.800,00   

 08,912,233,00    indeminitzacions i assistències benestar            6.000,00              1.665,00               7.665,00   

 09,231,221,00    subministrament energia elèctrica            3.000,00              1.000,00               4.000,00   

 10,163,13100    retribucions personal laboral temporal, brigada       107.439,46                 719,20           108.158,66   

 11,170,465,02    transferència CCO. Programa Desendolla't               400,00                  500,00                  900,00   

 12,320,212,00  
 reparació i manteniment equipaments 
educatius            5.000,00              1.000,00               6.000,00   

 12,323,13000    retribucions bàsiques laboral fix, llar d'infants          15.436,14                 288,98             15.725,12   

 12,323,131,00    retribucions personal educatiu        136.818,89            13.559,11           150.378,00   

 12,324,480,08    secció d'institut Calldetenes            3.000,00                 229,83               3.229,83   

 12,912,100,00    retribucions càrrec electe            3.498,00              3.026,16               6.524,16   

 13,342,131,00    retribucions esports          19.125,87            10.858,05             29.983,92   

 13,340,22713  
 treballs realitzats per empreses, socorrisme 
piscines          13.000,00                 488,96             13.488,96   

 13,342,212,00    reparació i manteniment edificis esportius          27.000,00              9.000,00             36.000,00   

 13,342,221,00    subministrament elèctric          27.000,00              7.000,00             34.000,00   

 13,342,221,02    subministrament gas          10.000,00              8.000,00             18.000,00   

 14,338,226,09    festes          56.000,00            11.000,00             67.000,00   

 16,920,13100  
 retribucions personal laboral temporal, 
administració          15.396,54                 288,24             15.684,78   

 16,920,213,00    reparació, manteniment maquinària i utillatge            9.500,00              3.000,00             12.500,00   

 16,920,226,01    atencions protocolàries (diada voluntariat)            6.500,00              1.000,00               7.500,00   

 16,920,226,02    publicitat i propaganda            3.000,00              1.000,00               4.000,00   

 16,920,227,06    estudis i treballs tècnics          17.500,00            10.000,00             27.500,00   

 10,163,13000    retribucions bàsiques laboral fix brigada            7.895,58                 239,16               8.134,74   

 10,163,13002    altres remuneracions laboral fix brigada          13.895,42                 562,96             14.458,38   



 16,132,12006    triennis funcionaris vigilants               760,91                    27,40                  788,31   

 16,132,12101    complement específic vigilants          21.392,31                 763,60             22.155,91   

 10,163,12006    triennis funcionaris brigada            1.777,82                   55,46               1.833,28   

 10,163,12101    complement específic brigada          16.226,84                 504,38             16.731,22   

 16,920,12006    triennis funcionaris administració            8.615,51                 304,23               8.919,74   

 16,920,12101    complement específic administració          40.406,93              1.342,30             41.749,23   

      136.136,64    

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

 04,336,689,02    escultura terrissaire              6.000,00               6.000,00   

 05,912,233,00    indeminitzacions assistències joventut             2.437,50               2.437,50   

 06,912,233,00    indemnitzacions assistències turisme             2.437,50               2.437,50   

 08,312,627,00    projecte tècnic jardí centre de dia i casal d'avis             1.815,00               1.815,00   

 08,312,636,02    adquisició ordinador portàtil                469,00                  469,00   

 09,912,233,00    indemnitzacions assistències salut             2.437,50               2.437,50   

 11,912,233,00    indeminitzacions assistències medi ambient             2.437,50               2.437,50   

 13,342,622,01    pista poliesportiva           15.500,00             15.500,00   

 13,342,633,01    netejafons             2.698,30               2.698,30   

 13,912,23300    inndemnitzacions assistencies esports                       ‐                 4.875,00               4.875,00   

 16,920,63602    adquisició ordinadors             2.273,31               2.273,31   

        43.380,61    

TOTAL MODIFICACIONS        179.517,25    

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

 01,912,100,00    retribucions urbanisme            3.498,00              1.923,87               1.574,13   

 02,912,100,00    retribucions noves tecnologies            3.498,00              3.498,00                          ‐     

 03,912,100,00    retribucions promoció econòmica            2.332,00              1.282,61               1.049,39   

 04,330,227,06    estudis i treballs tècnics            2.000,00                 900,00               1.100,00   

 04,333,212,00    reparació i manteniment equipaments culturals         15.000,00            10.000,00               5.000,00   

 04,333,623,01    equipament aula de cultura          12.000,00              2.100,00               9.900,00   

 04,336,689,00    monument caramellaire            4.215,56                 609,99               3.605,57   

 05,912,100,00    retribucions joventut            3.498,00              2.365,80               1.132,20   

 06,432,213,00    reparació i manteniment maquinària i utillatge            1.500,00                 160,00               1.340,00   

 06,912,100,00    retribucions turisme            2.332,00              1.282,57               1.049,43   

 08,231,221,02    subministrament gas          13.000,00              1.500,00             11.500,00   

 09,312,212,00    reparació i manteniment equipaments sanitaris           2.000,00              1.000,00               1.000,00   

 10,171,227,11    treballs realitzat per empreses de jardineria           75.000,00            18.668,85             56.331,15   

 10,912,100,00    retribucions serveis            3.498,00              1.923,87               1.574,13   

 11,1530,210,00    reparació, manteniment equipaments            3.000,00                 500,00               2.500,00   

 11,912,100,00    retribucions medi ambient            3.498,00              1.923,90               1.574,10   

 12,323,636,00    equip informàtic llar d'infants            1.665,00              1.196,00                  469,00   

 13,340,227,06    estudis i treball tècnics            5.000,00              5.000,00                          ‐     

 13,341,226,09    activitats festives esprotives            6.100,00                 700,00               5.400,00   

 13,342,202,02    lloguer casetes camp de futbol            6.000,00                 400,00               5.600,00   

 13,342,221,06    productes farmacèutics               150,00                  150,00                          ‐     



 13,342,226,01    atencions protocolàries i representatives            2.100,00                 700,00               1.400,00   

 13,342,227,17    manteniment caldera biomassa          15.914,65            15.914,65                          ‐     

 13,912,100,00    retribucions càrrecs electes            2.332,00              1.282,56               1.049,44   

 14,912,100,00    retribucions càrrecs electes            3.498,00              2.365,78               1.132,22   

 16,011,311,00    altres despeses financeres            5.000,00              3.000,00               2.000,00   

 16,912,100,00    retribucions alcaldia          29.236,44              4.131,41             25.105,03   

 16,920,162,05    assegurances administració               600,00                  600,00                          ‐     

 16,920,227,08    serveis de recpatació          30.000,00            24.000,00               6.000,00   

      109.079,86    

MAJORS INGRESSOS 

                  313,00      taxa servei piscines          30.000,00              6.500,00             36.500,00   

                  342,00      preu públic llar dinfants        105.000,00            10.903,77           115.903,77   

                  342,01      taxa activitats lleure infants            6.000,00              2.150,00               8.150,00   

                  399,01      altres ingressos diversos. Mos del Tupí            2.588,09              2.228,00    

                  399,01      altres ingressos diversos. Publicitat revista             3.509,84               8.325,93   

                  461,00      subvencions operacions corrents Diputació          51.934,79              6.000,00             57.934,79   

                  770,00      subvenció caixa (3,000)            1.000,00              1.815,00               2.815,00   

        33.106,61    

NOUS INGRESSOS 

                  461,01      subvenció Diputació cohesió social                       ‐               23.452,28             23.452,28   

                  461,01      subvencio Diputació cohesió social                       ‐                 1.350,00               1.350,00   

                  753,00      subvenció Consell català de l'esport                       ‐               12.528,50             12.528,50   

        37.330,78    

      179.517,25    

 
 
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. 
 

 
4. RECONEIXEMENT DEL DRET DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT A 

LA PERCEPCIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA 
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DEL 2012, DERIVADA 
DEL RDL10/2015, D’11 DE SETEMBRE. 

 
Vist que el Reial Decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres 
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, disposa que les 
Administracions Públiques abonaran dins l’exercici 2015 una retribució de caràcter  
extraordinari d’un import equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de paga extraordinària, paga addicional del 
complement específic i paga addicional, corresponent al mes de desembre de 2012. 



 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció referent a la modificació pressupostària 
4/2015 que inclou el suplement de crèdit de les aplicacions pressupostaries 
corresponents a l’abonament de la part de la paga extraordinària del desembre de 2012, 
finançada amb transferència de crèdit d’altres aplicacions pressupostàries que es 
redueixen. 
 
Vista la relació de treballadors i els corresponents imports que els corresponen per 
aplicació de l’esmentada normativa. 
 
Per unanimitat dels deu regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: fer el pagament, en la nòmina del mes d’octubre, de l’import corresponent a 48 
dies de la paga extra de desembre de l’any 2012, als treballadors que no la varen 
percebre, segons relació adjunta. 
 
Segon: reconèixer l’obligació amb càrrec a les següents aplicacions de l’estat de depeses 
del pressupost de l’exercici 2015: 16.132.120.06, 10.163.12006, 16.920.120.06, 
16.132.121.01, 10.163.121.01, 16.920.121.00, 01.151.30.00, 10.613.130.00, 
12.323.130.00, 10.163.131.00, 12.323.131.00, 05.326.131.00, 13.342.131.00, 
06.432.131.00, 16.920.131.00 i 16.912.100.00. 
 
Tercer: notificar aquest acord als treballadors que no estan actius en aquest moment a 
l’Ajuntament per tal que facin la corresponent sol·licitud. 
 
Una vegada pres l’acord, l’alcalde vol fer constar la seva enèrgica protesta per la 
imposició que des de l’Estat s’ha fet al municipis, tant alhora de retenir la paga extra del 
mes de desembre de 2012, que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta podia assumir, 
com  haver-la de pagar un mes abans de les eleccions generals per interessos 
partidistes. Tots els regidors coincideixen amb l’alcalde. 
 
S’incorpora la regidora Divina Costa, essent les 9 i 10 minuts del vespre 
 
 

5. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS. 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, a la vista del marc legal derivat de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions,  i del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, considera necessari 
aprovar una ordenança que reguli la seva activitat subvencionadora, establint les regles 
oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i potenciant 
simultàniament el control i la transparència que el caràcter de públiques confereix a aquest 
tipus d’ajudes econòmiques. 
 
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article 
4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) 



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 els articles 60 i següents del ROAS. 
 
Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les Ordenances locals, 
atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període d’informació 
pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per la presentació de 
reclamacions i suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l’article 178 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 el 63 del ROAS. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de 
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas 
de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança 
esdevindrà definitiu. 
 
Quart.- Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria Única, 
l’entrada en vigor de la nova Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, deixarà sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al 
contingut d’aquesta nova Ordenança. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta 
 
 

6. MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA 
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS DE LA MEDITERRÀNIA. 

 
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de 
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres 
conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 



El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua 
com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 
reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 
amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu 
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser 
respectada i protegida. 

 
 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 

14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-
ne, a qualsevol país. 

 
 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 

Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen 
que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut 
preveu. 

 
 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans 

per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 
superior.  

 
 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions 

d'asil i només 28 places d'acollida. 
 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre 
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels 
Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets 
humans i el desenvolupament. 

 
 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per 

a que donin resposta a la situació dels refugiats. 
 
Per tot això, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 



Primer.- Instar el Govern espanyol a: 
 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin 
a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual 
i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer 
càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 

les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer.- Elaborar els plans d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè.- Definir quin suport pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants. 
 
Sisè.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Vuitè.- Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè.- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

 Assistència en les rutes de fugida 
 Suport als municipis de la ruta 



 Planificació i gestió de l’acollida  
 Acollida a Catalunya  

 
Desè.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal 
de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de 
l’Estat espanyol. 
 
Onzè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.     
 
 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES I 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N TRIMESTRE 2015. 

 
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 30.06.2015, 
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. 
 
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: -11,32 
-import pagaments realitzats: 300.763,20 € 
-ràtio operacions pendents: -15,19 
-import pagaments pendents: 142.219,09 € 
-període mig de pagament: -12,56 
 
 

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: 
 
 



14/05/2015 Autorització activitat taller de fusteria c/.Marquesos de Vilallonga, 14 
14/05/2015 Autorització caminada popular de la Casa Museu Verdaguer 
14/05/2015 Acceptació renúncia títol nínxol cementiri 
15/05/2015 concessió llicència d'obres núm. 36/15 
15/05/2015 concessió llicència d'obres núm. 37/15 
15/05/2015 concessió llicència d'obres núm. 38/15 
15/05/2015 concessió llicència d'obres núm. 40/15 
19/05/2015 Delegació casament civil al regidor Josep Company 
20/05/2015 Empadronament d'una persona 
21/05/2015 liquidació per ocupació via pública av. Puig i Cunyer, 3 
21/05/2015 Incoació declaració de bé no utilitzable màquina d'escombrar 
22/05/2015 Empadronament de dues persones 
22/05/2015 concessió llicència d'obres núm. 39/15 
22/05/2015 Contractació servei de socorrisme 
26/05/2015 Empadronament d'una persona 
27/05/2015 Concessió llicència tinença animals perillosos 
27/05/2015 Autorització de pas dl 47è Ral·li Osona (escuderia Osona)  
28/05/2015 Contractació monitors Fira del Tupí  
28/05/2015 Acord incoació 15/10S 15019557 

28/05/2015 
Declaració de bé no utilitzable, bé patrimonial  de la màquina d'escombrar i 
incoació  venda directa 

29/05/2015 Concessiò tràmit d'audiència valoració màquina d'escombrar 
02/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 44/15 
02/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 41/15 
02/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 42/15 
02/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 45/15 
03/06/2015 Empadronament d'una persona 
04/06/2015 Requeriment subsanació falta d'acreditació de la legitimació o representació  
04/06/2015 Liquidació econòmica pavelló més d'abril de Club patinatge i 3 entitats més 
04/06/2015 Empadronament d'una persona 
08/06/2015 Resolució concessió ampliació activitat explotació cunícola El Mas i Les Vinyes 
09/06/2015 Acord incoació 15/11S 15022194 
11/06/2015 Autorització de pas dl 47è Ral·li Osona (Servei de Trànsit)  
12/06/2015 Acord incoació 15/12S 15027200 
15/06/2015 Contractació laboral encarregat manteniment piscines. Pla ocupacional 
15/06/2015 Acceptació de la cessió en propietat de 5 bancs de la Diputació de Barcelona 
15/06/2015 Aprovació l'alienacio per venda directa de la màquina d'escombrar 
16/06/2015 Liquidació per ocupació via pública C. Mercè, 14 
16/05/2015 Empadronament de dues persones 
16/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 46/15 
16/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 48/15 
16/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 49/15 
16/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 47/15 
16/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 102/12 
16/06/2015 concessió llicència de primera ocupació El Mesquí 
16/06/2015 Empadronament de dues persones 



18/06/2015 Empadronament d'una persona 
18/06/2015 Empadronament d'una persona 
18/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 43/15 
18/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 50/15 
18/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 51/15 
18/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 52/15 
19/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 53/15 
19/06/2015 Autorització a celebrar el rodatge de "El Olivo" a la C-25 
19/06/2015 Designació instructor expedients sancionadors trànsit 
19/06/2015 Designació tinents d'alcalde 
19/06/2015 Delegació competències regidors 
19/06/2015 Composició i règim de sessions i delegació de competències de la Junta de govern
22/06/2015 Empadronament  de cinc persones 
22/06/2015 Empadronament d'una persona 
22/06/2015 Empadronament d'una persona 
22/06/2015 Autorització tancar tram de carrer d'av. Sant Llorenç per Sant Joan 
22/06/2015 Contractació monitors Casal d'estiu 
22/06/2015 Acord incoació 15/13S 15028197  
26/06/2015 Empadronament d'una persona 
29/06/2015 concessió llicència urbanística de parcel.lació c/.Roser, 11 - Av. Puig i Cunyer, 32 
30/06/2015 Empadronament d'una persona 
30/06/2015 concessió llicènica d'obres núm. 56/15 
30/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 55/15 
30/06/2015 concessió llicència d'obres núm. 54/15 
01/07/2015 Empadronament d'una persona 
01/07/2015 Empadronament d'una persona 
01/07/2015 Devolució part ICIO llicència d'obres núm. 139/11 
02/07/2015 Acord incoació 15/14S 15029133  

03/07/2015 
Designació vocals Mesa de Contractació licitació contracte Restauració Ca 
l'Anglada 

06/07/2015 Empadronament d'una persona 
06/07/2015 concessió llicència d'obres núm. 57/15 
07/07/2015 Empadronament de dues persones 
09/07/2015 Empadronament d'una persona 
09/07/2015 Empadronament d'una persona 
09/07/2015 Autorització pas Osona camina i ús parc de les set fonts 
10/07/2015 Autorització actes Festa Major Jove Tupinots 
10/07/2015 Empadronament de dues persones 
10/07/2015 Convocatòria sessió constitutiva de la Junta de Govern Local 
13/07/2015 Aprovacio canvi titularitat activitat bar l'Escut 
14/07/2015 Liquidacions pavelló entitats 
15/07/2015 Empadronament d'una persona 
16/07/2015 Convocatòria sessió plenària 9/2015 
17/07/2015 Acceptació proposta subvenció per actuacions urgents dels equipaments esportius 
17/07/2015 Acord incoació 15/15S 15030195   
21/07/2015 autorització de pas I Clàssics d'Espinelves de cotxes clàssics i esportius 



21/07/2015 Empadronament d'una persona 
22/07/2015 Empadronament de dues persones 
22/07/2015 Aprovació comptes SOREA 4rt. 2014 i 1r. 2015 
23/07/2015 Empadronament d'una persona 
24/07/2015 Convocatòria Junta de govern local 27/7/2015 
24/07/2015 Autorització instal·lació atracció Festa Major 
24/07/2015 Autorització instal·lació atracció Festa Major 
24/07/2015 Autorització instal·lació atracció Festa Major 
24/07/2015 Autorització instal·lació atracció Festa Major 
24/07/2015 Autorització instal·lació atracció Festa Major 
27/07/2015 Empadronament d'una persona 
27/07/2015 Autorització XXI Rally costa brava històric 
28/07/2015 Nomenament coordinador de seguretat i salut instal. Caldera biomassa 
28/07/2015 Nomenament director d'obra i d'execució instal. Caldera biomassa 
30/07/2015 Empadronament d'una persona 
30/07/2015 Aprovació comptes SOREA 2n.trimestre 2015 
30/07/2015 aprovació pla de seguretat i salut instal. Caldera biomassa 
30/07/2015 Nomenament director d'execució de l'obra Restauració de Ca l'Anglada 
30/07/2015 Nomenament coordinador de seguretat i salut obra Restauració de Ca l'Anglada 
30/07/2015 Nomenament directors d'obra de l'obra Restauració de Ca l'Anglada 
31/07/2015 Liquidacions pavelló entitats 
31/07/2015 Acord incoació 15/16S 15033480   
06/08/2015 Aprovació de sol·licitud de subvenció per canvi de pàmpols enllumenat exterior 

06/08/2015 
Aprovació Pla de seguretat i salut obres "Restauració de Ca l'Anglada, 1a i 2a 
fase" 

06/08/2015 
Autorització instal·lació de taules per venda entrades bus i samarretes Vilatorta per 
independència 

10/08/2015 Empadronament d'una persona 
13/08/2015 Empadronament de dues persones 
13/08/2015 Delegació funcions d'alcalde als tinents d'alcaldes 
14/08/2015 Ordre de restauració de la legalitat urbanística 
19/08/2015 Empadronament de dues persones 
19/08/2015 Empadronament d'una persona 
19/08/2015 Contractació personal llar d'infants curs 2015-2016 
19/08/2015 Contractació personal casal d'estiu setembre 2015 
20/08/2015 Empadronament de dues persones 
24/08/2015 Empadronament d'una persona 
24/08/2015 Empadronament d'una persona 
25/08/2015 Convocatòria Ple extraordinari 10/2015 
02/09/2015 Liquidació pavelló entitat (Juliol) 
02/09/2015 Autorització de pas Servei Català de trànsit XII Rally Costa Brava 
02/09/2015 Acord incoació 15/17S 15035900  
04/09/2015 Convocatòria JGL 07/09/2015 
06/09/2015 Empadronament d'una persona 
08/09/2015 Empadronament d'una persona 
08/09/2015 Empadronament de tres persones 



08/09/2015 Empadronament d'una persona 
08/09/2015 Empadronament d'una persona 
10/09/2015 Empadronament d'una persona 
10/09/2015 Empadronament de tres persones 
14/09/2015 Acord incoació 15/18S 15039733 
15/09/2015 Acord incoació 15/19S 15040664  
16/09/2015 Empadronament d'una persona 
17/09/2015 Liquidació ocupació via pública Pl. Marquès de la Quadra, 4 
18/09/2015 Convocatòria JGL 21/09/2015 
18/09/2015 Empadronament d'una persona 
21/09/2015 Aprovar nova liquidació ICIO bonificada llicència obres 44/15 
21/09/2015 Concessió drets funeraris  del nínxol 548 
21/09/2015 Concessió drets funeraris  del nínxol 549 
21/09/2015 Concessió drets funerars del nínxol 550 
22/09/2015 Autorització exposició vehicles trobada After Summer Cruising 
22/09/2015 Concessió canvi titularitat nínxol 414 
23/09/2015 Convocatòria Ple ordinari 11/2015 
23/09/2015 Empadronament d'una persona 

 
Els regidors es donen per assabentats. 
 

3. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST. 

 
D’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
l’Ajuntament ha tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, la següent documentació relativa al  2n trimestre 
de 2015: 
- Calendari i pressupost de tresoreria. 
- Deute viu i previsió de venciment del deute 
- Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys 
- Informe del nivell del deute viu al final del període 
 
Els regidors es donen per assabentats del contingut de la documentació tramesa. 
 
 

4. PRECS I PREGUNTES. 
 

En aquest punt, l’alcalde explica als regidors que el dimecres 23 de setembre es varen 
signar les actes prèvies d’ocupació del projecte d’enllaç de la C-25 amb la BV-5202. 
Entén la problemàtica lògica que s’ha creat amb els afectats, i per això l’Ajuntament ha 
intentat interactuar entre l’Administració que executa les obres i els veïns afectats. 
Concretament pel que fa a l’explotació ramadera de la Riereta s’espera trobar una solució 
amb l’execució de l’obra amb la comprovació de la incidència acústica en el benestar dels 
animals. El regidor Jaume Miravet explica que el Departament d’Agricultura de la 



Generalitat considera que el bestiar pot patir, i en aquest sentit l’alcalde demana que si hi 
ha un informe que així ho manifesti caldria aportar-lo a la Direcció General de Transport 
Terrestre per fer més força en l’aplicació de mesures que redueixin l’impacte. De totes 
maneres l’alcalde confia en trobar una solució a la problemàtica potser a través d’un 
monticle de terra, una vegada descartada la pantalla acústica perquè els estudis 
sonomètrics no justifiquen la seva instal·lació segons tècnics de la Generalitat. De fet, 
l’Ajuntament va recollir íntegrament, en el seu informe, les al·legacions presentades pel 
titular de l’explotació de la Riereta. L’alcalde destaca la inversió de 2,5 milions d’euros de 
la Generalitat en el municipi en uns moments econòmicament molt complicats. 
 
Per altra banda, l’alcalde fa una valoració molt positiva de la participació dels habitants de 
Sant Julià de Vilatorta en les eleccions autonòmiques del 27 de setembre, aconseguint 
ser el segon poble amb un percentatge de participació més elevat amb un cens electoral 
de més de 2.000 electors. Creu que és conseqüència de la mobilització ciutadana duta a 
terme per Vilatorta per la Independència amb l’organització de múltiples convocatòries i 
també i del treball de la Coordinadora de Junts pel si, a la qual també s’hi han incorporat 
membres de Vilatorta per la Independència. Està convençut que fa cinc anys a Sant Julià 
de Vilatorta no s’hagués aconseguit aquest nivell de participació. 
 
 
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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