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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 2/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 25 de febrer 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 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 
ABSENTS 

 
- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’ha excusat 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor, s’ha excusat 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Modificació Reglament del Consell Escolar Municipal. 
2. Modificació plantilla personal exercici 2015 
3. Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tinença i prestació 

de serveis relacionats amb els animals de companyia. 
4. Proposta de resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial 
5. Recuperació part meritada paga extra desembre 2012 
6. Certificació núm.1 de l’obra “Renovació d’infraestructures i serveis dels 

carrers del nucli antic”. 
7. Certificació núm,1 de l’obra “Regeneració urbana sobre els carrers del 

nucli antic”. 



8. Compte gestió recaptació exercici 2014 
 

 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Precs i preguntes. 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

 
 
 

A. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària de data 28 de gener de 2015, que s’aprova per unanimitat dels nou 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple, sense cap esmena. 
 
 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 
 

1. MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. 
 
Vist l’acord de Ple de data 24 d’abril de 2008 referent a les bases reguladores del Consell 
escolar municipal de Sant Julià de Vilatorta, en el qual es va aprovar el Reglament del 
Consell que es va constituir el mateix dia. 
 
D’acord amb el que estableix el Reglament de règim intern aprovat pel mateix Consell 
Escolar, aquest és l’òrgan de consulta i participació dels sector afectats en la programació 
i desenvolupament de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal. 
 
El regidor d’educació explica que anteriorment ja s’havia aprovat una modificació de la 
composició del Consell amb la voluntat d’incloure representació de l’escola de música, i 
que ara, a proposta del col·legi del Roser se’n planteja una altra perquè hi hagi 
representació del professorat d’educació infantil i secundària. 
 
Atès que s’ha considerat la conveniència que cada cicle d’ensenyament que imparteix el 
Col·legi del Roser: infantil, primària i secundària,  tingui la corresponent representació 
dels seus mestres en el Consell escolar municipal, en detriment de la representació de 
l’alumnat que fins ara tenia tres membres de secundària i que es proposa mantingui la 
seva representació amb un alumne. 
 



Atès que aquesta proposta comporta una modificació en la composició del Consell 
escolar municipal, es planteja el següent acord: 
 
Primer: modificar l’article 4t del Reglament del Consell escolar municipal que fa referència 
a la seva  composició, en el sentit següent: 
 
Representants Ajuntament CEIP 

Bellpuig 
Col.legi El 
Roser 

Llar d’infants 
Patuleia 

Aula de 
música  
associada 
a l’EMVIC 

Ajuntament 3     
Pares i mares  1 1 1 1 
Alumnat   1   
Mestres  2 3 1 1 
PAS  1 1   
Director i titular  1 2 1 1 
 
Segon: Notificar aquest acord als centres escolars i demanar al Col·legi del Roser que 
procedeixi a designar o cessar les persones que han de formar part o deixen de formar 
part del Consell escolar municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’aprova la proposta. 
 
 

2. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL EXERCICI 2015 
 
Vista la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovada inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament en data  17 de desembre de 2014, esdevenint definitiva per no 
haver-se presentat cap reclamació durant el termini d’informació pública que es va 
realitzar mitjançant anuncis al BOP 30 de desembre de 2014. 
 
En la plantilla de personal que inclou totes les places, siguin de funcionaris, de laborals o 
d’eventuals, de l’Ajuntament, estan previstes les següents places del servei de turisme: 
 
-personal laboral  
 
V  Servei àmbit de turisme  

-Auxiliar de comunicació                C2  2                   2 
 (1 plaça a jornada parcial)  
 
En el marc del projecte de desenvolupament comercial i turístic del nucli antic de Sant 
Julià de Vilatorta està inclosa l’actuació de trasllat del punt d’informació turística del parc 
de les 7 Fonts a l’edifici de Ca l’Anglada a la plaça Major, i també la creació d’un centre 
d’interpretació. Però el projecte no respon només a l’execució de les obres sinó que la 
potenciació del desenvolupament turístic ha d’anar acompanyada bàsicament d’una 
millora qualitativa en la prestació del servei a través del personal que l’ha de 
desenvolupar. 



 
A aquests efectes és important que la classificació del personal dels llocs de treball del 
servei de turisme es correspongui amb el grup A2 pel qual s’exigeix una titulació 
universitària amb uns coneixements específics en matèria de turisme, llengües 
estrangeres, etc...  que no exigeix la classificació actual d’aquests llocs de treball (C2) 
amb una titulació d’educació secundària obligatòria. 
  
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer: aprovar l’amortització de les places de la plantilla de personal laboral del servei 
de turisme: 
 
V  Servei àmbit de turisme  

-Auxiliar de comunicació                C2  2                   2 
 (1 plaça a jornada parcial)  
 
Segon: aprovar la creació de les places de la plantilla de personal laboral del servei de 
turisme: 
 
-personal laboral 
V  Servei àmbit de turisme    grup  places  vacants 

-Auxiliar de comunicació                A2  2                   2 
 (1 plaça a jornada parcial)  
  
 
Tercer: sotmetre a informació pública la modificació de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2015, mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis. En el 
supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat 
de prendre’n cap altre. 
 
Quart: notificar aquest acord a les persones que ocupen temporalment les places vacants 
i al representant sindical als efectes oportuns. 
 

3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA TINENÇA I PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB 
ELS ANIMALS DE COMPANYIA. 

 
Vist el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals 
de companyia abandonats o perduts. 

Vist el cost que representa per l’Ajuntament l’entrada d’un animal al centre d’acollida de la 
Protectora, un cop transcorregudes les primeres 24 hores de custòdia de l’animal en les 
instal·lacions municipals, cost que se suma a la quota fixa que pertoca a l’Ajuntament en 
funció del número d’habitants i de la superfície del terme municipal respecte les despeses 
fixes generades a la Protectora. 



Atès que es desconeix el número d’entrades que durant l’exercici es produiran i és 
impossible determinar en el pressupost l’import exacte d’aquest cost a banda de la quota 
fixa. 

Vist que l’ordenança fiscal núm. 34 reguladora de la taxa per la tinença i prestació de 
serveis relacionats amb els animals de companyia preveu només una quota per l’estada 
d’un animal al centre de dipòsit i custòdia d’animals municipal, en la que s’hi ha repercutit 
el cost de custòdia de les primeres 24 hores, d’acord amb el protocol establert en el 
conveni. 

Amb el propòsit de repercutir el cost de l’entrada i estada de l’animal a les instal·lacions 
de la Protectora, passades les primeres 24 hores, a les persones directament 
interessades en benefici de les quals s’hagi prestat el servei, i també amb l’objectiu de 
vincular l’ingrés de la taxa a l’aplicació pressupostària referent a la transferència corrent 
que l’Ajuntament fa al Consell Comarcal d’Osona, d’acord amb el conveni signat. 

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

Primer: aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 34 reguladora 
de la taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia 
en el sentit següent: 

Art. 3. Constitueix el fet imposable de la taxa: 

       b) Entrada i estada d’un animal de companyia al centre de custòdia i dipòsit 
d’animals, municipal o de la Protectora. 

Art. 6: Tarifes: 

      2.b) Entrada i estada d’un animal de companyia a les instal·lacions municipals:15 € 

      2.c) Entrada i estada d’un animal de companyia a les instal·lacions de la protectora 
d’animals: - gos: 188,50 € 
                 - gat:  170 € 
 
Segon: sotmetre a informació pública durant un termini de 30 dies la modificació de 
l’ordenança, mitjançant anunci al BOPB, al tauler municipal i al web: 
sjv.ajuntament@vilatorta.cat. 

Tercer: disposar que si no es presenta cap reclamació, l’aprovació provisional esdevindrà 
definitiva, sense necessitat de prendre cap altre acord, havent-se de publicar el text 
íntegre dels apartats de l’ordenança fiscal modificada. 

 
 

4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

 
Vista la proposta de conveni a signar entre el senyor Arnau Badia Molist i l’alcalde de 
l’Ajuntament, que substitueix la resolució expressa, posant fi a l’expedient de reclamació 



patrimonial interposada per la primera davant aquest Ajuntament pels danys soferts 
durant el correfoc de la Festa Major de l’any 2014, i pel qual es fixa una indemnització 
equivalent a l’import deixat de percebre en concepte de nòmina per la situació 
d’incapacitat laboral transitòria i pels desplaçaments que les visites mèdiques han 
requerit. 
 
L’alcalde explica que existeix una concurrència de culpes que no exonera totalment de  
responsabilitat l’Ajuntament, però que modera la quantificació de la indemnització. 
Afegeix que l’asseguradora de la colla de qui va anar a càrrec el correfoc s’ha desentès 
dels danys produïts, de la qual cosa se’n sent molt molest. 
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni pel qual es resol la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per Arnau Badia Molist pels danys soferts durant la celebració del correfoc a 
la Festa Major 2014. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació per un import de 637,61 € sotmesa a la modificació 
pressupostària corresponent. 
 
Tercer.- Estudiar una possible acció de repetició contra el grup que va dur a terme el 
correfoc de la Festa Major de l’any 2014. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat als efectes oportuns. 
 
 

 
5. RECUPERACIÓ PART MERITADA PAGA EXTRA DESEMBRE 2012 

 
Vist el que disposa la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2015 ( Llei 36/2014, 
de 26 de desembre) sobre la possibilitat que els Ajuntaments acordin, si compleixen els 
criteris i procediments d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera,  el pagament de 
l’import corresponent a la part de la paga extra del mes de desembre de 2012 que a 
pesar d’haver estat meritada pels treballadors no es va poder fer efectiva per aplicació del 
Reial Decret 20/2012, és a dir 44 dies ( des de l’1 de juny de 2012, data d’inici de la 
meritació de la paga extra de desembre, fins el dia 14 de juliol de 2012, data de 
publicació en el BOE de l’esmentat Reial Decret, que establia l’obligació de reduir les 
retribucions anuals del 2012 a tot el personal al servei del sector públic, en l’import 
corresponent a la paga extraordinària a percebre el mes de desembre). 
 
Atès que els informes de secretaria-intervenció referents al 4t trimestre de l’exercici 2014, 
darrer estat d’execució informat i el pressupost de l’exercici 2015 compleixen els criteris i 
procediments d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera. 
 



Vista la relació de treballadors i els corresponents imports que els corresponen per 
aplicació de l’esmentada normativa. 
 
Atès que a l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2015 hi ha crèdit suficient a les 
aplicacions pressupostàries corresponents per atendre l’obligació. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: fer el pagament, en la nòmina del mes de febrer, de l’import corresponent a tots 
els treballadors que varen meritar els 44 dies de la paga extra de desembre de l’any 2012 
i 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: 12.323.131.00; 12.323.130.00; 13.342.131.00; 
06.432.131.00; 10.163.131.00; 16.132.120.05; 16.132.120.06; 16.132.121.00; 
16.132.121.01; 16.920.120.01; 16.920.120.06; 16.920.121.00; 16.912.100.00; 
10.163.130.00; 10.163.130.02; 10.163.120.01; 10.163.120.06; 10.163.121.01; 
16.920.120.03; 16.920.120.01; 01.151.130.00; 01.323.131.00. 
 
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 lamenta que aquestes decisions depenguin de la 
situació financera dels Ajuntaments, tal com obliga el Ministeri, perquè els treballadors no 
són responsables de la mateixa. Tots els regidors coincideixen en aquesta reflexió i de la 
generalització de les mesures que ordena el Ministeri. 
 
 

6. CERTIFICACIÓ NÚM.1 DE L’OBRA “RENOVACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DELS CARRERS DEL NUCLI 
ANTIC”. 

 

Vista la certificació núm.1 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 106.688,70 € més 22.404,63 
€ 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.1 de les obres “Renovació d’infraestructures i serveis 
dels carrers del nucli antic”, per un import de 129.093,33 € 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. 
 
 

 

 
7. CERTIFICACIÓ NÚM.1 DE L’OBRA “REGENERACIÓ URBANA SOBRE 

ELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC”. 
 
Vista la certificació núm.1 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 38.360,58 € més 8.055,72 € 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.1 de les obres “Regeneració urbana sobre els carrers 
dl nucli antic”, per un import de 46.416,30 € 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. 
 
 
 
 

8. COMPTE GESTIÓ RECAPTACIÓ EXERCICI 2014 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària 
durant l'exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions 
d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats 
per l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació  per sancions imposades 
per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària  
i corresponent a l'exercici 2014 . 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb 
els fons transferits a l'Ajuntament. 



 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014 
 
  

Rebuts 917,24 € 
Liquidacions 36.599,71 € 

  
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014 
 

Rebuts 73.654,60 € 
Liquidacions 90.513,39 € 

 
 
Vista la relació nominativa de deutors de Multes de Circulació que configura l'estat 
demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i  que importa les quanties següents: 
 
- Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2014, per import de 1.050,73 euros. 
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions 
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària-interventora. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’informa favorablement el Compte de Gestió Recaptatòria de 2014 
presentada per l’ORGT. 
 
 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’Alcalde demana al regidors si tenen alguna pregunta a fer. I demana la paraula el 
senyor Jaume Miravet que s’interessa per l’afectació del projecte d’accés a la zona 
industrial a l’explotació ramadera de la Riereta, i de les conseqüències per a la família 
que la gestiona. L’alcalde li respon que en l’informe preceptiu de l’Ajuntament sobre el 
projecte s’hi varen recollir les al·legacions de la Riereta, efectivament la finca en queda 
afectada i la Generalitat n’ha d’assegurar els mínims danys i si l’explotació ramadera no 
fos viable hauria d’indemnitzar el cessament. L’alcalde diu que se n’ha preocupat des del 
primer moment i que aquest tema ha estat objecte de tractament particular: l’explotació 



com a tal queda preservada, la problemàtica ve donada pel soroll que el trànsit genera i 
en quina mesura pot perjudicar el bestiar; segons el projecte i previ l’estudi sonomètric no 
és necessari una barrera insonora i només preveu la instal·lació d’una barrera verda. El 
regidor Jaume Miravet creu que cal esperar i comprovar que aquestes mesures siguin 
suficients, i en el cas que no ho fossin exigir al Director General de Carreteres el 
compromís d’instal·lar la barrera insonora. El regidor d’Urbanisme explica al Ple les 
diverses afectacions que aquesta finca ha sofert en els diferents projectes de construcció 
de l’Eix Transversal, del seu desdoblament i ara de l’accés a la zona industrial. 
 
Sense cap altra pregunta l’alcalde posa al corrent a tots els regidors dels següents temes: 
- Actes de commemoració dels 425 anys de les Caramelles: El regidor de cultura, Lluís 

Vilalta fa una explicació del què s’ha preparat per aquesta celebració, de la 
participació de les colles, de la realització d’una auca, de l’escultura que s’instal·larà al 
costat del monument al Caramellaire, en la qual han col·laborat moltes persones i que 
per l’Ajuntament només tindrà el cost del material. L’alcalde afegeix que s’està 
pendent de la declaració de la festa de les caramelles d’interès nacional, i que 
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya no es 
coneixerà fins la diada de Sant Jordi. El regidor d’educació, Jaume Vilella, afegeix que 
les escoles del poble estan treballant el tema de les Caramelles i també l’escola de 
música. 

- Assemblea de la federació dels cors de Clavé: el regidor de cultura, Lluís Vilalta, 
explica que l’Assemblea es farà a Sant Julià de Vilatorta i que durant la mateixa 
s’explicaran les novetats fiscals que afecten les entitats sense ànim de lucre, i que a 
la cloenda es farà una actuació de cant coral. 

- Plans ocupacionals 2015: l’alcalde informa que la Diputació de Barcelona ha atorgat 
als Ajuntaments una ajuts econòmics per a la contractació de personal en situació 
d’atur i demandants d’ocupació. 

- Reparació teulada pavelló: el regidor Santi Garolera es mostra satisfet de la solució 
tècnica adoptada per evitar la problemàtica dels degoters del pavelló, l’empresa que 
ha dut a terme els treballs dóna una garantia de deu anys. 

- Contractació caldera biomassa: el regidor de serveis, Santi Garolera explica que s’ha 
fet ja l’obertura de la documentació tècnica de la licitació del contracte per a la 
instal·lació i manteniment d’una caldera de biomassa del pavelló esportiu i que les 
dues propostes són similars, s’haurà d’esperar a l’obertura de la documentació 
econòmica per conèixer el resultat de la licitació. 

 
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 
 
 
 



 


