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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 10/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 6 de novembre de 2014 
Horari: de 2/4  de 10 a les 11 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

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

 
ABSENTS 

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

ORDRE DEL DIA 
 

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

B. Propostes d’acord 
 

1. Aprovació provisional modificació ordenances fiscals  2015 
2. Calendari fiscal 2015 
3. Aprovació inicial modificació estatuts Consorci d’Osona dels Serveis 

Socials 
4. Acord de custòdia del territori Bosc del Llopart 

 
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 
ordinària de data 25 de setembre de 2014, que s’aprova per unanimitat dels deu 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple, sense cap esmena. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES 
FISCALS  2015 

 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde exposa el contingut de la modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2015, marcades per la contenció, tenint en compte 
que l’increment de l’IPC de setembre’13 a setembre’14 a Catalunya ha estat d’un 
0,1%. Explica que la contenció en els ingressos requereix un esforç en la 
racionalització de la despesa.  
A continuació fa una breu referència a cadascun dels tributs que es modifiquen: 
- Impost sobre béns immobles. El valor cadastral del immobles experimenta un 

increment del 10%, d’acord amb el que estableix l’Ordre HAP/1750/2014, de 29 de 
setembre, en conseqüència per mantenir els imports de les quotes als titulars dels 
immobles es proposa reduir el tipus en el mateix percentatge. A més es planteja 
donar més suport a les famílies nombroses i monoparentals, permetent que tinguin 
accés a la bonificació del 50% en la quota quan el valor del seu immoble no superi 
els 160.000 €, valor que fins ara estava situat als 120.000 €. 

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es proposa suprimir la 
bonificació prevista relativa a l’estalvi energètic, atès que comporta una dificultat 
important a l’hora de valorar l’estalvi que representa, fet que la fa inaplicable. Creu 
que cal estudiar-ho amb deteniment i introduir-hi altres sistemes d’estalvi energètic, 
a banda de les plaques solars, com ara la instal·lació de calderes de biomassa...  

- S’introdueix un preu simbòlic per a l’entrega d’un rellotge de control horari per a les 
zones d’estacionament de durada limitada, amb l’únic objectiu d’intentar que els 
usuaris el conservin. Deixa clar que aquest rellotge no és obligatori i que es pot 
substituir per un altre sistema que permeti comprovar l’hora d’arribada del vehicle. 

- Taxa per a la prestació de serveis de caràcter lúdic, esportiu i cultural: s’introdueix 
una quota per a la utilització de la pista poliesportiva per part d’entitats no inscrites 
en el Registre Municipal d’Entitats que hagin estat autoritzades per organitzar-hi 
activitats extraordinàries de 135 €/dia. Es justifica en la voluntat de rendibilitzar al 
màxim l’equipament esportiu a través de l’organització d’esdeveniments 
extraordinaris, per part d’entitats que no són del municipi. El regidor Jaume Miravet 
considera que la quota proposada no és suficient per cobrir les despeses del 
pavelló de tot un dia i que no és proporcional a la utilització de la sala de 
conferències, per la qual està establerta una quota de 240 €/dia, afegeix que 
caldria tenir en compte si l’activitat genera ingressos per l’entitat que l’organitza. 



L’alcalde insisteix en la necessitat de rendibilitzar l’equipament fent-hi activitats 
extraordinàries, que mobilitzen molta gent i generen activitat a tot el poble, 
considera que es podria discutir la tarifa, però que no només s’ha de reconduir al 
tema econòmic, hi ha altres factors a tenir en compte, la repercussió que 
l’esdeveniment pugui tenir en altres àmbits. Lamenta que legalment no hi pugui 
haver cert marge de discrecionalitat per fer una valoració de cada esdeveniment. 

- Taxa de tractament de residus: Es mantenen les tarifes de l’any 2014, però fa les 
següents consideracions: 

o L’import està vinculat al resultat de la recollida selectiva. Aquest és un 
aspecte contundent, i els resultats de l’any 2014 han estat pitjors respecte 
el 2013. La conclusió és que la campanya de sensibilització dóna bons 
resultats a curt termini, però després es produeix un cert relaxament. Caldrà 
incidir novament en aquest aspecte. 

o Està previst per a l’exercici 2015 un augment de la taxa de l’abocador, a 
conseqüència de les inversions que s’hi han de fer. 

o S’incorporarà un contenidor per a la recollida de fulles dels carrers. 
o No s’imputen a l’estudi de costos de la taxa del servei l’amortització dels 

contenidors. 
Totes aquestes circumstàncies suposen que deixar la taxa amb el mateix import 
equivalgui a abaratir-la.  

 

Acabat el debat sobre la modificació de les ordenances fiscals, per unanimitat dels deu  
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, 
s’acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per 
a l’exercici 2015 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança fiscal 
núm.1 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança fiscal 
núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres 

Ordenança fiscal 
núm.16 

Reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius 

Ordenança fiscal 
núm.60 

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter 
cultural, esportiu i lúdic 



Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text 
de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la 
Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 
2014: 

Ordenança 
fiscal núm.1 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança 
fiscal  
núm. 3 

Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

Ordenança 
fiscal núm.4 

Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans 

Ordenança 
fiscal núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Ordenança 
fiscal núm.7 

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

Ordenança 
fiscal núm.20 

Reguladora de taxa per la prestació de serveis urbanístics 

  
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat 
per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament:  
 
Ordenança 
fiscal núm.1 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança 
fiscal  
núm. 3 

Reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

Ordenança 
fiscal núm.4 

Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans 

Ordenança 
fiscal núm.5 

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Ordenança Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic 



fiscal núm.7 local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 

Ordenança 
fiscal núm.20 

Reguladora de taxa per la prestació de serveis urbanistics 

  
  
Cinquè.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances aprovades 
provisionalment, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes 
previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver- se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats, sense necessitat de prendre un nou acord. 

 
 

2. CALENDARI FISCAL 2015 
 
Vista la proposta de calendari fiscal per a l’exercici 2015 presentada per l’OGT. 
L’alcalde explica que respecte el calendari actual simplement s’ha adaptat als dies de 
la setmana del calendari de l’any vinent. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2015 en període voluntari: 
 

 
Data Inici 
Vol. 

Data Fi Vol / 
Domi. 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO 
DOMICILIATS 

03/04/2015 03/06/2015 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS 

 01/06/2015 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS 

 02/11/2015 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 04/09/2015 04/11/2015 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 

02/03/2015 04/05/2015 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 04/09/2015 04/11/2015 
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 02/02/2015 02/04/2015 
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 02/02/2015 02/04/2015 
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 04/09/2015 04/11/2015 
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 04/09/2015 04/11/2015 
 
Segon.- Trametre el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, als efectes de la seva publicació i execució. 
 



3. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI 
D’OSONA DELS SERVEIS SOCIALS. 

 
Les reformes legals introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (en endavant, LRSAL) obliguen 
que el Consorci d’Osona de Serveis Socials s’adscrigui legalment a una administració, 
fet pel qual cal modificar els estatuts del Consorci, establint com a data límit el 31 de 
desembre de 2014. 
 
A tal efecte, en el Consell Plenari de l’esmentat Consorci del dia 26 de maig de 2014 
es va crear una comissió d’estudi que havia de redactar uns nous estatuts que tinguin 
en compte les modificacions legals establertes per la citada LRSAL i, alhora també, 
permetre actualitzar la redacció dels estatuts en diferents aspectes, ja que la seva 
vigència arranca de l’any 2004 amb una realitat molt diferent de l’actual i bàsicament 
pensada per uns pocs municipis. 
 
La comissió es va reunir els dies 16 de juny i 15 de setembre de 2014 i en elles es van 
tractar els diferents aspectes. Així mateix, també es va enviar una proposta 
d’esborrany als 28 membres del Consorci, als ajuntaments que en formen part i als 
seus secretaris, per tal que poguessin aportar, esmenar i proposar el que estimessin 
més convenient. 
 
Per altra banda, en data 17 de setembre de 2014 es va publicar la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que en els seus articles 12 a 15 disposa quin ha de ser el procediment 
per a la separació d’un consorci, els efectes de la separació, la liquidació d’aquest i 
alhora estableix un termini de 6 mesos per a adaptar els estatuts dels Consorcis 
existents a aquesta nova realitat normativa. 
 
Finalment, el passat dia 25 de setembre de 2014, el Consell Plenari del Consorci 
d’Osona de Serveis Socials va aprovar inicialment les modificacions introduïdes en els 
estatuts i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, la modificació 
dels Estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials esdevindria aprovada 
definitivament sense cap acord ulterior, tenint en compte la redacció donada en el text 
refós que s’adjunta. 
 
Així mateix, l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, membre integrant del Consorci 
esmentat també ha de dur a terme els tràmits legals per a l’aprovació inicial i definitiva 
de la modificació estatutària duta a terme. 
 
Considerant que segons preveu l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, 
ROAS), la modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan 
superior de govern, ha de ser ratificada per les entitats consorciades amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Considerant que, en aquest sentit, l’article 313 del ROAS estableix que l’acord 
d’aprovació i modificació dels estatuts del consorci s’ha d’adoptar amb el vot favorable 



de la majoria absoluta dels membres de la corporació; que a més s’ha de sotmetre 
juntament amb els estatuts a informació pública pel termini de trenta dies i en la forma 
que estableix l’article 160 del mateix Reglament; i, finalment, que tant l’acord com els 
estatuts s’han de trametre a la Direcció General d’Administració Local.  
 
Considerant els Estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials i el text refós que 
actualment es sotmet a aprovació inicial 
 
Considerant també la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, normes 
que obliguen a dur a terme determinades modificacions estatutàries en els Consorcis. 
 
És per tot això que, d’acord amb els informes emesos i incorporats a l’expedient; de 
conformitat amb el que disposen els preceptes reglamentaris abans esmentats; amb el 
dictamen favorable de la Comissió informativa corresponent; i fent ús de les 
competències que atribueix al ple de l’Ajuntament l’article 52.2, apartat b) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, tenint en compte, així mateix, el quòrum requerit per a la votació 
del present acord per l’article 114.3, d) d’aquesta última norma esmentada;  
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple 
de la Corporació, i per tant amb el quòrum preceptiu, s’acorda: 
 
1.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, 
definitivament, la modificació dels Estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials, 
d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
2.- Encarregar al Consorci d’Osona de Serveis Socials que dugui a terme de forma 
conjunta el tràmit d’exposició pública mitjançant anunci en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el de Girona i 
també al tauler d’edictes del Consorci, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, 
en relació amb l’article 313.3 del Decret 176/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu 
cas, les al•legacions i esmenes corresponents. 
 
Finalitzat aquest termini, sense que s’hagi presentat al·legacions ni reclamacions, 
l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta encarrega al Consorci d’Osona de Serveis 
Socials per tal que procedeixi a la publicació conjunta del text refós dels estatuts i ho 
trameti també a la Direcció General d’Administració Local. 
 
3.- Comunicar aquest acord al Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
 
 
 
 

4. ACORD DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI BOSC DEL LLOPART 
 



El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió de data 9 de novembre de 2014 va aprovar 
adherir-se al conveni marc del projecte “Riberes del Ter”, de custòdia i restauració dels 
cursos fluvials de la conca del riu Ter, del qual ja en formen part els Ajuntaments de 
Torelló, Masies de Voltregà, Manlleu, Sant Vicenç de Torelló i Vic. Aquest conveni 
dóna cobertura als acords de custòdia del territori que l’Ajuntament i els particulars 
acceptin per a la conservació i millora de l’estat ecològic i la biodiversitat de la finca 
objecte del conveni. Suposa un escenari de col·laboració entre la propietat de la finca i 
l’Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de l’acord de custòdia del territori del 
bosc del Lleopart, en els termes que s’hi estableixen. 
 
El regidor Feliu Puigbò considera que el Centre de Gestió Forestal és l’organisme 
competent en matèria de boscos i troba a faltar que s’hi faci referència atès que es 
podria entrar en incompatibilitats per falta de competències.  
 
L’alcalde respon que es tracta d’una proposta treballada des de fa temps pel biòleg 
Marc Ordeig, amb l’objectiu de tenir cura de la conservació dels valors naturals, 
culturals i paisatgístics del bosc del Lleopart, destacant-ne la roureda, i que respecta 
l’àmbit competencial de totes les Administracions afectades. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple e 
la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar de l’acord de custòdia del territori del bosc del Lleopart, en els termes 
que s’hi estableixen. 
Tercer: notificar aquest acord i una còpia de l’acord de custòdia a l’Ajuntament de 
Manlleu, Torelló, Masies de Voltregà,  Sant Vicenç de Torelló i Vic, que formen part del 
conveni marc del projecte “Riberes del Ter”. 
 
 

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 un seguit de temes per tal de 
mantenir informats als regidors de la Corporació: 
 
- Obres del nucli històric: el regidor d’urbanisme, Santi Garolera, explica que durant 

l’execució de les obres en el carrer del Rector Roca s’ha trobat pedra fet que 
complica l’execució de les obres. 

- Accés a la zona industrial des de l’Eix transversal: L’alcalde explica que el 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Santi Vila, s’ha compromès a iniciar les 
obres durant el segon trimestre de 2015 i que hi ha el finançament totalment 
garantit. Explica que en aquest moments s’està en fase de resolució de les 
al·legacions presentades. El regidor Jaume Miravet demana si hi ha coincidència 
en les inquietuds de les persones que han presentat al·legacions, el regidor 



d’urbanisme, Santi Garolera, respon que bàsicament fan referència a les 
afectacions en les seves propietats. L’alcalde afegeix que hi ha alguna al·legació 
que proposa canvis de traçat i que difícilment la Generalitat contempli. 

- Coberta de l’edifici de l’Arca de Noè: El regidor d’obres i serveis, Santi Garolera, 
explica el contingut del projecte i la dificultat de la seva execució atès que s’hi 
continuarà prestant un servei públic i caldrà prendre moltes mesures de seguretat. 
L’alcalde afegeix que es tracta d’una obra inajornable.  

- Coberta pavelló esportiu: el regidor d’obres i serveis, Santi Garolera, explica que 
abans d’acabar l’any, es farà una intervenció en unes determinades zones per 
intentar solucionar la problemàtica de goteres que afecta aquest equipament. 

- Punt Jove: s’organitza una sortida a Port Aventura que ha generat molta 
participació i l’alcalde destaca el dinamisme que han endegat els nous tècnics. 

- Servei de Xarxa d’envelliment actiu: la demanda del servei ha provocat que el 
centre de dia doni servei dues tardes més, la qual cosa fa que a excepció de 
divendres, el servei es dóna cada tarda. L’alcalde, en aquest punt, expressa el seu 
malestar pel zero finançament que l’Ajuntament obté de la Generalitat, en clar 
greuge comparatiu respecte altres Ajuntaments que en el seu dia varen formar part 
d’un pla pilot (SAIARS) i que sí en reben. Diu que és conscient del boicot econòmic 
que pateix la Generalitat per part de l’Estat central, però exigeix una millor gestió 
dels escassos recursos.  

- Cobertura de telefonia mòbil: l’empresa Movistar millorarà la seva cobertura en el 
municipi de Sant Julià de Vilatorta. Demana que es denunciï la falta de cobertura 
per part dels usuaris per fer pressió.  

- Inversió camins finançats pel PUOSC 2012: l’alcalde explica que ja s’han iniciat les 
obres del projecte de reparació de camins que afecten diversos municipis. 
 

Acabades les explicacions, demana si algun regidor ha de formular alguna pregunta, i 
intervé el senyor Jaume Miravet, que demana quina tarifa s’ha aplicat als equips de 
Manlleu que utilitzen el pavelló. El regidor d’esports, Josep Maria Company, li respon 
que ha estat un cas de força major atesa la inundació que va haver-hi al pavelló 
d’esports de Manlleu i que en l’àmbit de col·laboració que les administracions tenen i la 
durada limitada en el temps, no es liquida cap taxa.. El regidor Jaume Miravet respon 
que pot estar d’acord amb el contingut de la resolució però no amb la forma, atès que 
les ordenances fiscals preveuen unes taxes a aplicar i que en tot cas la seva exempció 
hauria d’acordar-la el Ple, insisteix que se sent menyspreat i critica la forma, no el 
contingut. L’alcalde afegeix que amb l’Ajuntament de Manlleu hi ha diversos projectes 
en els qual s’està col·laborant estretament. 

 
Abans de donar per acabada la sessió plenària, en motiu de la defunció del senyor 
Lluís Fiter i Pratdesaba, l’alcalde llegeix un escrit de condol en nom de tota la 
Corporació: 
 
“L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta expressa el seu condol per la mort de Lluís 
Fiter i Pratdesaba, que fou alcalde de Sant Julià entre els anys 1983 i 1991, i vol fer un 
reconeixement al valuós servei prestat als pobles de Sant Julià de Vilatorta i de 
Vilalleons. 
La mort de Lluís Fiter suposa, en primer lloc, una sentida pèrdua personal per la que 
expressem el nostre condol a la seva família i éssers estimats i, en segon lloc, la 



pèrdua d’un antic company i valuós alcalde de Sant Julià de Vilatorta, entre 1983 i 
1991. 
 
Durant la seva trajectòria al capdavant de l’Ajuntament va treballar per al poble en 
projectes importants i que han transcendit el seu mandat. Durant els seus dos mandats 
com a alcalde, l’Ajuntament va crear el primer Casal d’Avis, que fou ubicat a 
l’equipament de Ca l’Anglada. També adquirí i remodelà el Saló Catalunya i l’Aula de 
Cultura, que passaren a ser centres culturals actius del nostre municipi. Cal destacar 
també d’aquells anys com es progressà en la urbanització de les noves zones 
residencials del municipi. I l’any 1990 es commemoraren els 400 anys de les 
Caramelles del Roser. 
 
Lluís Fiter també havia estat actiu col•laborador de vàries entitats del poble. Fou molts 
anys portador del Sant Crist en la processó de Mont-i-calvari. I col•laborà en la festa de 
Sant Antoni en els anys que encara s’organitzaren a Sant Julià.” 
 
 
L’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la 
present acta. 
 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


