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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 1/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 28 de gener de 2015 
Horari: de les 7 de la tarda a les 8 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, 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 

 
- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde, s’ha excusat 
- 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 inicial modificació estatuts Consorci LOCALRED. 
2. Aprovació inicial ordenança reguladora de l’administració electrònica. 
3. Aprovació inicial ordenança gestió residus de construcció i demolició. 
4. Modificació de l’actuació de “Trasllat del punt d’informació i creació d’un 

centre d’interpretació” inclosa en el programa FEDER “Desenvolupament 
comercial i turístic de Sant Julià de Vilatorta”. 

5. Adquisició col·lecció peces de ceràmica. 
6. Modificació preus comptadors d’escomeses d’aigua. 

 
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 17 de desembre de 2014, que s’aprova per unanimitat dels nou regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple, sense cap esmena. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

 
1. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI 

LOCALRET. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del qual 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en forma part com a ens consorciat, amb l’objectiu 
d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de 
ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci al DOGC núm.6670, de 15 de desembre de 2014. 
 
L’alcalde exposa que es tracta del tràmit que el Ple de l’Ajuntament ja ha aprovat en els 
altres Consorcis del que en forma part: Consorci d’Osona dels serveis socials i el 
Consorci de l’espai natural de les Guilleries Savassona. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2014, en el termes que s’exposen a la proposta. 
 



Segon: Notificar aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
 

2. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 

 
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula perquè l’alcalde explica que cal 
comprovar que la proposta s’adeqüi a la nova Llei de transparència, accés a la informació 
i bon govern, aprovada recentment. 
 
 

3. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA GESTIÓ RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

 
L’alcalde explica que els destinataris de l’ordenança són tant els particulars com les 
empreses que duguin a terme construccions. Actualment en les corresponents llicències 
urbanístiques ja es condiciona el tractament dels residus de la construcció a la Llei de 
residus, però ara el que es proposa és l’aplicació d’una normativa adaptada al municipi de 
Sant Julià de Vilatorta, sobre un model aprovat pel Consell Comarcal d’Osona. 
 
Vista la proposta d’ordenança reguladora de la gestió dels residus de construcció i 
demolició. 
 
Vist el que disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals sobre la 
tramitació de les ordenances municipals. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies, l’acord d’aprovació i 
el text de l’ordenança, mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC, al diari ARA, al tauler 
d’anuncis i al web de l’Ajuntament, que s’entendrà aprovada definitivament si no es 
presenten al·legacions, sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Tercer: Si l’aprovació definitiva esdevé d’una manera automàtica, publicar el text íntegre 
de l’ordenança en el BOPB, amb referència al DOGC, que entrarà en vigor una vegada 
transcorreguts quinze dies a partir de la seva publicació íntegra. 
 
Quart: Trametre al Govern de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat el text 
definitivament aprovat de l’ordenança. 
 
 
 



4. MODIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “TRASLLAT DEL PUNT 
D’INFORMACIÓ I CREACIÓ D’UN CENTRE D’INTERPRETACIÓ” 
INCLOSA EN EL PROGRAMA FEDER “DESENVOLUPAMENT 
COMERCIAL I TURÍSTIC DE SANT JULIÀ DE VILATORTA”. 

 
 
Atès que un dels projectes inclosos en la convocatòria FEDER 2007-2013 Eix 4 és el 
trasllat del punt d’informació i la creació del centre d’interpretació, inicialment previst a 
l’equipament de l’Arca de Noè. 
 
Vist l’informe justificatiu del canvi d’emplaçament del punt d’informació i del centre 
d’interpretació a l’equipament de Ca l’Anglada, en el que es posen de manifest les 
circumstàncies que fan més idònia aquesta ubicació: la singularitat de l’edifici, la situació i 
integració en l’àmbit d’actuació del projecte de regeneració urbana i l’exclusivitat de l’ús. 
 
Atès que tot i que el canvi d’emplaçament suposa la redacció d’un projecte nou, el 
contingut, la finalitat i el període d’execució no experimenten cap variació i respecten 
íntegrament els criteris del programa FEDER que van fer susceptible de cofinançament 
les actuacions incloses en el projecte “Desenvolupament comercial i turístic de Sant Julià 
de Vilatorta”. 
 
L’alcalde exposa que la proposta suposa una maduració del projecte en el sentit d’incidir 
en la importància del centre d’interpretació. Explica que el projecte executiu es troba en 
fase de redacció, i que és la Direcció General d’Administració Local que ha de donar 
l’autorització. El regidor Jaume Miravet considera que cal donar-li una activitat diària i que 
és important que el terrat de Ca l’Anglada sigui visitable per la qual cosa caldrà instal·lar-
hi un ascensor. L’alcalde contesta que no s’ha previst per la dificultat que comporta també 
el pendent del terrat que implicaria la instal·lació d’unes barreres físiques. Exposa la 
dificultat d’aplicació del codi tècnic de l’edificació en la intervenció en edificis antics.  
 
Per unanimitat dels nou regidors dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi d’emplaçament del servei del punt d’informació turística i centre 
d’interpretació, de l’edifici de l’Arca de Noè a l’equipament de Ca l’Anglada, fonamentat 
en l’informe justificatiu de la modificació. 
 
Segon.- Sol·licitar la modificació de l’actuació de trasllat del punt d’informació turística i 
centre d’interpretació, en el sentit de canviar la ubicació del servei, amb el mateix 
contingut, finalitat i període d’execució que l’actuació presentada, sense que suposi cap 
variació de les condicions per a l’atorgament de l’ajut. 
 

 
 

5. ADQUISICIÓ COL·LECCIÓ PECES DE CERÀMICA. 
 
Vist l’expedient instruït a l’efecte d’adquirir la col·lecció de peces de ceràmica del senyor 
Josep Masó i Capelleras, en el qual queda justificada l’adquisició directa dels béns que la 



componen, i acreditada la valoració duta a terme pel ceramòleg senyor Emili Sempere 
Ferràndiz. 
 
Vist el que disposa el Reglament de patrimoni dels ens locals sobre el procediment per a 
l’adquisició directa de béns a títol onerós per part dels Ajuntaments, segons el qual és 
preceptiu l’informe previ del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
El regidor de cultura, Lluís Vilalta, esgrimeix les raons que justifiquen que l’Ajuntament 
adquireixi la col·lecció: peces de diversos terrissers, de diferents èpoques, perill de 
disgregació de la col·lecció... 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació,  
 
Primer: Adquirir la col·lecció de peces de ceràmica del senyor Josep Masó i Capelleras 
que es determinen en el catàleg elaborat a l’efecte, per un import de 6.000 €, d’acord amb 
la valoració feta per tècnic expert en la matèria, i previ el preceptiu informe favorable de la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, que l’Ajuntament 
sol·licitarà. 
 
Segon: Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.336.689.01 de 
l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2015. 
 
Tercer: Facultar l’alcalde perquè signi els documents necessaris per a l’execució del 
present acord. 
 
El senyor Jaume Miravet demana on es col·locarà la col·lecció. L’alcalde respon que és 
un tema que s’ha tractat amb el regidor de cultura i que s’ha considerat la possibilitat de 
mostrar les peces que tinguin més interès, a la sala de Plens o Ca l’Anglada amb el 
centre d’interpretació, però que encara està per decidir. 
 
 

6. MODIFICACIÓ PREUS COMPTADORS D’ESCOMESES D’AIGUA. 
 
L’empresa arrendatària del servei municipal d’aigua de Sant Julià de Vilatorta, va 
presentar en data 14 d’octubre de 2014 amb registre d’entrada núm. 1.117 presenta una 
proposta de preus no tarifaris i d’instal·lacions per a l’any 2015, proposta esmenada en 
data 11 de novembre de 2014 amb el següent contingut: 
 

Concepte Preus vigents                 € Preus proposats 2015         € 

Alta comptador 13 mmm s/bateria 179,64 179,64 

Escomesa es armari de façana 
amb comptador 13 mm 

444,63 557,07 

Escomesa per obres amb 
comptador  13mm 

506,29 618,74 

Canvi de titularitat 17,35 17,35 

Gestió verificació oficial de 
comptador 

 64,77 

Reconeixement de servei 44,14 44,14 



 
L’alcalde explica que la proposta no es considera vàlida per part de l’Ajuntament, pendent 
de demanar assessorament tècnic. Només es proposa l’aprovació de l’import per la gestió 
de verificació oficial de comptador, que és un servei que interessant per qui pugui 
considerar que el seu comptador no funciona correctament, en aquells casos que el 
resultat de la verificació dóna la raó a l’abonat, l’import per aquest concepte li serà 
retornat. L’import proposat inclou desmuntar el comptador existent i col·locar-ne un de 
nou de manera provisional, desplaçament, mà d’obra dels treballs i ports de l’enviament 
de comptador fins els serveis d’Indústria. 
 
Sotmesa a votació la proposta, per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Mantenir les tarifes vigents pel que fa als preus de les noves escomeses d’aigua. 
 
Segon: Aprovar una taxa per als abonats que vulguin demanar una gestió de verificació 
oficial de comptador, per un import de 64,77 €. 
 
Tercer: Notificar la present resolució a l’empresa SOREA. 
 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, l’alcalde comenta els següent temes: 
 
- Escut oficialitzat: s’ha invitat per al proper 15 de febrer, al senyor Armand de Fluvià 

perquè faci la presentació de l’escut oficialitzat. També explica que s’està treballant en 
la bandera que manté els símbols: castell i lleons, amb el color de fons igual que el de 
l’escut. 

- Modificacions en el sentit de circulació en el sector del Perer: informa que està 
programada una reunió amb els veïns per informar sobre unes variacions en el sentit 
del trànsit en aquest àmbit, per exemple que el carrer de Montseny serà d’un sol 
sentit. 

- Convocatòria eleccions sindicals: la proposta que l’Ajuntament va fer als treballadors 
per elaborar un conveni extraestatutari on es recullin es condicions laborals, 
document que ha comptat amb l’assessorament del Servei d’assistència en recursos 
humans de la Diputació de Barcelona, ha derivat en la consideració per part dels 
treballadors de la necessitat d’obrir un procés electoral per a la negociació d’un 
conveni col·lectiu. Considera que aquest procés de negociació es pot allargar en el 
temps i creu que tenint en compte que el mes de maig hi ha eleccions, l’esgotament 
de la legislatura no és el millor moment per negociar, perquè la força negociadora no 
és la mateixa. 
 



Acabada la intervenció de l’alcalde, demana si algun regidor vol formular algun prec o 
pregunta. El senyor Jaume Miravet demana quin és el ritme de les obres del nucli antic. 
L’alcalde li respon que és important que l’execució es faci bé paral·lelament a que es 
compleixin els terminis. 

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 
 
 
 

 


