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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 8/2015 
Caràcter: extraordinària. Sessió d’organització i funcionament. 
Data: 29 de juny  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, s’incorpora iniciada la sessió 
- 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 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva. 
2. Establiment de la periodicitat de sessions ordinàries del Ple municipal. 
3. Constitució dels grups municipals. 
4. Creació de la Junta de Govern Local. 
5. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.  
6. Creació i composició de la Comissió Informativa Especial de Comptes. 
7. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin 

de la competència del Ple. 
8. Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la 

Corporació i dels grups municipals. 
9. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en les matèries següents: 

 Composició, règim de sessions i competències delegades de l’alcaldia a la 
Junta de Govern Local. 



 Nomenament de tinents d'alcalde. 
 Delegacions específiques de l'Alcaldia als regidors delegats. 
 Nomenament de representant de l’Alcalde a Vilalleons. 


 
 

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 de 
constitució de la nova Corporació de data 13 de juny de 2015, que s’aprova per 
unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple, 
esmenant el lloc de celebració que és la sala de Plens de l’Ajuntament. 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE 
MUNICIPAL. 

 
 
Vist el que disposa l’article 98a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya  sobre el règim de sessions plenàries. 
 
Vist el capítol primer del títol III del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats local, referent al funcionament del Ple. 
 
L’alcalde proposa mantenir la convocatòria de sessions ordinàries cada tres mesos i el 
compromís de convocar mínim una sessió extraordinària enmig de cada període.  
 
El senyor Jaume Miravet considera que amb el sistema proposat es convocaren menys 
plens que en les anteriors legislatures,  manifesta que amb el sistema que es proposa, a 
través de la creació de la Junta de govern local, l’Ajuntament perd transparència i la 
gestió es restringeix a l’equip de govern, perquè l’oposició no està a la Junta de govern i 
en conseqüència se li limita el dret a manifestar les seves opinions.  
 
L’alcalde respon que precisament es guanyarà en transparència perquè les actes de les 
Juntes de govern son públiques, i si s’hi tracten assumptes delegats pel Ple, també la 
sessió ha de ser pública. El senyor Jaume Miravet insisteix que els regidors de l’oposició 
no  podran participar a les Juntes de govern encara que siguin públiques.  
 
En aquest moment s’incorpora al Ple, la regidora Divina Costa Muntadas, a les nou 
menys cinc minuts. 
 



Per altra banda, l’alcalde creu que no es treu veu a l’oposició per passar a la pràctica d’un 
Ple mensual a un cada mes i mig, tenint en compte que a cada Ple i no només a les 
sessions ordinàries figura a l’ordre del dia l’apartat de precs i preguntes. Afegeix que fins i 
tot s’ha d’estudiar la possibilitat que les intervencions del públic puguin figurar a l’acta. 
 
S’incorpora a la sessió la regidora Cristina Suñén Vilamala, a les 9 dels vespre. 
 
Finalment es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- El Ple tindrà sessió ordinària cada tres mesos, reunint-se l’últim dilluns del 
trimestre, no festiu, a la sala de Plens de l’Ajuntament, a 2/4 de 9 del vespre, si s’escau 
en dia festiu es podrà avançar o endarrerir la data sense que sobrepassi de deu dies. 
 
Segon.- El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i com a mínim una entre 
les dues sessions ordinàries. 
 
Tercer.- En totes les sessions plenàries, també a les extraordinàries, s’inclourà a l’ordre 
del dia l’apartat de precs i preguntes. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels regidors: Joan 
Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Trini Subirana Arumí, Marc 
Vilarrasa Codinach, Cristina Suñén Vilamala, Lluís Solanas Roca, Lluís Vilalta Vivet, 
Francesc Hervías Rodríguez i Divina Costa Muntadas, amb els vots en contra dels 
regidors Jaume Miravet Peris i Joan Soler Riera. 
 

 
2. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS. 

 
Atès el que disposa l’article 50 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, el Ple pot acordar la creació de grups municipals. 
 
Atès que els regidors: Joan Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Trini 
Subirana Arumí, Marc Vilarrasa Codinach, Cristina Suñén Vilamala, Lluís Solanas Roca, 
Lluís Vilalta Vivet, Francesc Hervías Rodríguez i Divina Costa Muntadas han sol·licitat ser 
adscrits al grup municipal d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal. 
 
Vist l’escrit pel qual els regidors  Jaume Miravet i Peris i Joan Soler Riera han sol.licitat 
ser adscrits al grup municipal de Convergència i Unió. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació crear, per al millor funcionament dels òrgans de 
govern de la Corporació, els grups municipals: Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal, i Convergència i Unió, amb els respectius portaveus senyors Joan Carles 
Rodríguez i Casadevall, essent suplent el senyor Santi Garolera Comas, pel grup d’Acord 
per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal; el senyor Jaume Miravet Peris, essent suplent 
el senyor Joan Soler Riera, pel grup de Convergència i Unió. 
 



Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’aprova la proposta. 
 
 

 
 
 

3. CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Vist el que disposa l’article 20 de la Llei reguladora de les bases de règim local, en els 
municipis de menys de 5.000 habitants, el Ple de l’Ajuntament pot acordar la creació de la 
Junta de Govern Local. 

L’alcalde explica que en l’anterior legislatura l’equip de govern feia reunions d’una manera 
periòdica per treballar les competències que gestiona l’Ajuntament, creu que és necessari 
estructurar aquestes reunions amb un ordre del dia i alhora disposar d’assessorament 
legal i la transcripció en una acta dels assumptes tractats, i és en aquest sentit que es 
proposa la constitució de la Junta de govern local per a l’assistència a l’alcalde en 
l’exercici de les seves atribucions i per a l’exercici de les atribucions que l’alcalde o un 
altre òrgan municipal li deleguin i també les que li atribueixin les lleis. 

El senyor Jaume Miravet es reafirma amb els arguments que ha exposat en el punt 
referent a la periodicitat de les sessions plenàries. 

La proposta s’aprova per majoria absoluta dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels regidors: Joan 
Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Trini Subirana Arumí, Marc 
Vilarrasa Codinach, Cristina Suñén Vilamala, Lluís Solanas Roca, Lluís Vilalta Vivet, 
Francesc Hervías Rodríguez i Divina Costa Muntadas, amb els vots en contra dels 
regidors Jaume Miravet Peris i Joan Soler Riera. 
 

 
4. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL.  
 
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida de les eleccions del 24 de maig 
de 2015 i creada la Junta de Govern Local, cal definir les competències que el Ple pot 
delegar-li, d’acord amb el que estableix l’article 52 i 57 del text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist l’article 57 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa 
que per adoptar acords de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local 
serà necessari que els acords s’adoptin per majoria absoluta dels membres corporatius. 
 
Vist l’article 22. 4 de la Llei de bases de règim local determina les competències plenàries 
que es poden delegar i l’article 51 del Reglament d’organització, funcionament i règim 



jurídic dels ens locals disposa les condicions a les que s’ha de sotmetre la delegació de 
competències per part del ple municipal. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de les que 
legalment s’atribueixen al Ple municipal: 
 
1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries 
de competència plenària. 
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament. 
3. La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial 
interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual, s’hagi d’atorgar prèvia 
la presentació del corresponent projecte tècnic. D’aquesta manera i en unitat d’acte, es 
podrà concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la bonificació de la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5. 
4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici 
econòmic, sigui superior al 10% i no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del 
Pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en 
l'exercici anterior i sigui inferior al 25% -tot això de conformitat amb el que disposa la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
5. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost i fins el 50% d’aquest import i també els contractes 
i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els 
plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi 
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.  
6. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació 
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
7. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost i també les alienacions patrimonials quan es tracti de béns immobles o de 
béns mobles quan estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en 
el pressupost. I quan estant previstes en el pressupost superin el percentatge indicat per 
a les adquisicions. 
 
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local en 
els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades 
en cap altre òrgan de govern. 
 
Tercer.- Acordar l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà de la seva adopció i 
sens perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la Província. 
 
L’alcalde insisteix que els assumptes que es tractin a la Junta de govern per delegació del 
Ple seran públics i que les actes de la Junta de govern poden fins i tot reforçar el paper 
de l’oposició.  
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, amb els vots a favor dels regidors: Joan 



Carles Rodríguez Casadevall, Santi Garolera Comas, Trini Subirana Arumí, Marc 
Vilarrasa Codinach, Cristina Suñén Vilamala, Lluís Solanas Roca, Lluís Vilalta Vivet, 
Francesc Hervías Rodríguez i Divina Costa Muntadas, amb els vots en contra dels 
regidors Jaume Miravet Peris i Joan Soler Riera. 
 

 
5. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE 

COMPTES. 
 
Vista la normativa reguladora de la constitució, composició i funcionament de les 
comissions informatives com a òrgans complementaris de les entitats locals, es proposa 
al  Ple de la Corporació el següent acord: 

 
Constituir la comissió especial de comptes per tractar-se d’una comissió preceptiva, 
segons el que disposa l’article 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 58 del Text Refós 
de la Llei Municipal Catalana i de Règim Local de Catalunya, i que estigui integrada pels 
següents membres de la Corporació: Per part del grup municipal d’Acord per Vilatorta i 
Vilalleons: Joan Carles Rodríguez Casadevall, Francesc Hervías Rodríguez, Trini 
Subirana Arumí i Cristina Suñén Vilamala i per part del grup municipal del Convergència i 
Unió, Jaume Miravet Peris. 
 
S’aprova per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen 
el Ple de la Corporació. 
 
 

 
6. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 

COL·LEGIATS, QUE SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
Es proposa al Ple nomenar representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats que 
s’esmenten, als següents regidors, tenint en compte les delegacions conferides: 

 Al Consell Escolar de l’escola pública Bellpuig: Cristina Suñen Vilamala com a 
titular i   Francesc Hervías Rodríguez, com a substitut. 

 Al Consell Escolar Municipal: Cristina Suñen Vilamala, Lluís Vilalta Vivet                  
i Joan Soler Riera. 

 Al Consell escolar de la llar d’infants municipal Patuleia: Cristina Suñen Vilamala. 
 A la Unitat Bàsica d’Assistència Social Primària: Divina Costa Muntadas, com a 

titular i  Trini Subirana Arumí, com a substituta. 
 Al Consorci d’Osona dels serveis socials:  Trini Subirana Arumí. 
 Al Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona:  Joan Carles Rodríguez i 

Casadevall, titular i Lluís Solanas Roca suplent una vegada aprovats 
definitivament els Estatuts, transitòriament seran tots dos representants titulars de 
l’Ajuntament al Consorci. 

 A l’Associació de Defensa Forestal Portal de les Guilleries: Lluís Solanas Roca 
com a titular i Marc Vilarrasa Codinach com a substitut. 

 A l’Organització especial Osona Turisme del Consell Comarcal d’Osona: Lluís 
Solanas Roca 



 Al Consell Esportiu d’Osona: Marc Vilarrasa Codinach 
 A LOCALRET: Joan Carles Rodríguez Casadevall 
 Al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC): Joan Carles Rodríguez 

Casadevall. 
 A l’Associació Catalana de Municipis: Joan Carles Rodríguez Casadevall 
 A la Junta de Compensació de Campsalarga: Santi Garolera i Comas. 
 A la Comissió de seguiment del conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge:  

Trini Subirana i Arumí i Santi Garolera i Comas. 
 A l’Aula associada a l’Escola de Música de Vic: Cristina Suñen Vilamala. 
 A l’Associació de disminuïts físics d’Osona ADFO: Trini Subirana i Arumí i Santi 

Garolera i Comas. 
 A l’Agència de Protecció de la Salut: Divina Costa Muntadas. 
 A l’Agència de l’Energia d’Osona: Lluís Solanas Roca i Santi Garolera Comas. 
 A la Comissió Municipal de Delimitació Territorial: Joan Carles Rodríguez 

Casadevall, Santi Garolera Comas i Lluís Vilalta Vivet. 
 A l’Associació espanyola de ciutats de la ceràmica: Lluís Solanas Roca com titular 

i Lluís Vilalta Vivet com a suplent. 
 A l’Associació de Municipis per la Independència: Joan Carles Rodríguez 

Casadevall 
 A la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat: Lluís Solanas Roca. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 

 
7. RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS 

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 

Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals de 24 de maig 
de 2015, i establert el nou cartipàs municipal, és necessari establir el règim de dedicació i 
el règim de retribucions i indemnitzacions, tenint en compte les delegacions efectuades 
per decrets de l’alcaldia de data 19 de juny de 2015. 
 
Vist el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, 166 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per l’exercici de llurs 
càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han d’estar donats d’alta 
en el règim general de la Seguretat Social. Per altra banda els membres de la Corporació 
local poden percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el Ple de 
la Corporació. 
 
Tenint en compte els límits retributius que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local ha introduït a la normativa de règim local, amb la introducció de 
l’article 75.bis a la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, i la Disposició Addicional 
noranta de la Llei de pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2014. 
 



Atesa l’expectativa de l’alcalde d’assumir responsabilitats de govern al Consell Comarcal 
d’Osona, es proposa mantenir les mateixes retribucions que en la darrera legislatura en el 
càrrec d’alcalde; proposta que està condicionada a l’efectiva designació per part de la 
Presidència del Consell Comarcal. 
 
L’alcalde exposa que està convençut, malgrat és un tema que genera polèmica i 
demagògia, que els càrrecs electes han d’estar retribuïts i que les seves retribucions han 
de ser públiques i transparents, i acordes amb la responsabilitat i dedicació que el càrrec 
electe assumeix.  
 
Explica que és la primera legislatura que la Llei estableix unes retribucions màximes en 
funció del número d’habitants del municipi, establint per al nostre un màxim de 40.000 
€/any  per càrrec electe amb una dedicació exclusiva. La dedicació a aquesta alcaldia es 
proposa parcial, concretament amb un 72% de la jornada, corresponents a 27 hores 
setmanals, mantenint les actuals retribucions, suposant-li una renúncia a la carrera 
professional només amb una dedicació puntual a l’activitat privada. Exposa que es tracta 
d’una renúncia assumida perquè treballar pel poble l’apassiona. 
 
L’alcalde continua explicant que és probable que se li atribueixin responsabilitats 
polítiques al Consell Comarcal amb les corresponents retribucions, i que si s’escau es 
tractarà novament el tema. 
 
Pel que fa a la resta de retribucions als càrrecs electes es proposa per als tinents 
d’alcalde que formen part de la Junta de govern local augmentar dels 7.000 € anuals als 
9.000 €,  i per la resta de regidors sense dedicació parcial, se’ls pagaran les assistències 
efectives als òrgans col·legiats, en formin part o sigui requerida la seva assistència, fins a 
un màxim de 9.000 €/any a raó dels imports que consten a la proposta d’acord. Això 
suposa respecte l’anterior legislatura una augment del 2,6 % per regidor, atès que els 
regidors que no tinguin dedicació parcial no han d’estar d’alta a la Seguretat Social, 
increment que l’alcalde considera assumible. 
 
El regidor Santi Garolera intervé i considera que es tracta d’una decisió responsable i 
rigorosa, presa amb l’experiència que els han donat els darrers quatre anys en quant a 
responsabilitat i dedicació.  
 
Finalment es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Determinar que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, l’alcalde de la 
corporació, Joan Carles Rodríguez i Casadevall, exercirà el seu càrrec amb dedicació 
parcial i percebrà catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
altres dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es tramitarà 
la seva alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació del 
72% de la seva jornada laboral, la qual comportarà la percepció de 28.800 €/any, amb 
una presència mínima de 27 hores/setmanals. 
 
Segon.- Determinar que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els regidors Cristina 
Suñén Vilamala i Lluís Vilalta Vivet que juntament amb l’alcalde componen la Junta de 
Govern Local, exerceixen els seus càrrecs amb règim de dedicació parcial, per a 



desenvolupar les funcions pròpies de membres de la Junta de Govern i dels respectius 
àmbits delegats, percebran 9.000 €/any mitjançant dotze pagues corresponents a les 
mensualitats de l’any, havent de tenir una presència mínima 10 hores setmanals. I donar-
los d’alta a temps parcial en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir 
aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui. Aquests 
regidors no podran percebre cap quantitat per assistència a òrgans de govern. 
 
Tercer.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, els membres de la Corporació, sense dedicació parcial, percebran 
el règim d’assistències següent, amb un màxim de 9.000 €/anuals 
 

a. Per assistències efectives als Plens..........................................................75’00 € 
b. Per assistències efectives a comissions informatives.............................  75’00 € 
c. Per assistències efectives de regidors amb delegació a la Junta de Govern en el 
cas de ser requerida la seva assistència ................................................... 450,00 €  

 
Quart.- Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels grups municipals, una aportació econòmica mensual per a 
despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents: 
 

a. 60 Euros per cada grup municipal més 60 € per cada regidor que hagi obtingut 
el grup municipal. 

 
Cinquè.- Establir que en concepte d’indemnització per despeses efectives ocasionades 
en l’exercici del seu càrrec (desplaçaments, allotjaments i manutenció), els càrrecs 
electes hauran de justificar documentalment la despesa efectiva que serà abonada amb 
l’import acreditat. 
 
Sisè.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació. 
 

 
 

8. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN LES MATÈRIES 
SEGÜENTS: 

 COMPOSICIÓ, RÈGIM DE SESSIONS I COMPETÈNCIES DELEGADES 
DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 
A continuació es dóna coneixement al Ple de la Corporació del decret de l’alcaldia 
relatives a la composició, sessions i competències delegades a la Junta de govern local, 
segons el qual es resol: 
 
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta als regidors següents: 



Membres de ple dret amb plenes atribucions (veu i vot): 
- Cristina Suñén Vilamala 
- Lluís Vilalta Vivet 
 
Els nomenaments podran ser revocats per l’Alcaldia en qualsevol moment. 
 
L’alcalde pot requerir l’assistència de membres de la Corporació amb delegació, no 
pertanyents a la Junta de Govern Local, amb la finalitat d’informar sobre tot allò relatiu a 
l’àmbit de les seves activitats. 
 
Segon.- Establir el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local d’acord amb 
el que disposa l’art.112 3. Del ROFRJEL, per dilluns de cada dues setmanes i a 2/4 de 9 
del vespre. Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta. 
 
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern 
Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat, en l’inici d’un període d’absència d’activitat 
administrativa, o per qualsevol altra raó justificada que la Presidència estimés oportuna la 
seva demora, es fixarà, mitjançant Decret de l’Alcaldia, el dia de celebració de la propera 
sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure excepcionalment en un dia que no sigui 
dilluns. A partir d’aquesta data se seguirà el règim normal d’acord amb el que s’ha 
disposat al paràgraf anterior. 
 
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president quan 
les circumstàncies ho aconsellin. 
 
Tercer.- Assignar a la Junta de Govern Local les següents funcions: 
1.- L’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 
2.- Les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa li delega i que s’esmenten 
tot seguit: 

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals 
- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal 

aprovat, autoritzar i disposar despeses dins dels límits de la seva competència, 
reconèixer les obligacions en els límits de la seva competència; ordenar 
pagaments i retre comptes, tot d’acord amb el text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals. 

- Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats 
pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les 
ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres 
òrgans. 

- Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost; incloses les de caràcter plurianual quan la 
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici. 



- L’aprovació de projectes d’obres i de serves i quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 

- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost  i també l’alienació del patrimoni no superi el percentatge 
en els supòsits següents: 

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. 
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic 
l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost. 

- Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat 
expressament al Ple. 

- Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les 
lleis i reglaments de desenvolupament. 

- L’aprovació de les bases de convocatòria de subvencions de concurrència 
competitiva i l’atorgament de subvencions fins el 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost de l’exercici. 

- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com els instruments 
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

- En general aquelles matèries de la competència de l’alcaldia que pel seu contingut 
i transcendència l’alcaldia trobi a bé incloure a l’ordre del dia de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el punt primer d’assistència general en l’exercici de les 
pròpies atribucions. 

 
Totes aquestes facultats delegades podran ser total o parcialment revocades lliurement 
per l’alcaldia seguint les formalitats processals corresponents; així mateix podran ser 
també avocades de forma puntual per l’alcaldia sempre que les circumstàncies particulars 
o generals ho aconsellin d’acord amb la llei procedimental. 
3.- Les competències que el Ple li delegui expressament 
 
Quart.- Assenyalar el proper dilluns dia 13 de juliol  i a 2/4 de 9 del vespre per tal de dur a 
terme la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local. Aquesta sessió es convocarà 
amb caràcter extraordinari i tindrà com punts a l’ordre del dia la constitució de la Junta, el 
coneixement de les resolucions que sobre la seva composició, sessions i competències 
hagi dictat aquesta Alcaldia, coneixement de les delegacions efectuades pel ple 
municipal, així com la relació d’assumptes ordinaris que l’Alcaldia tingui a bé incloure-hi 
d’acord amb les competències atorgades. 
 
Cinquè.- Notificar personalment als designats per a formar part de la Junta de Govern 
Local aquesta resolució, amb ocasió de la convocatòria de la sessió constitutiva, bo i 
procedint-se a la publicació, en l’extracte, dels seus aspectes dispositius essencials, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des del 
dia següent al d’aquesta data d’acord amb el que disposen els arts 23. 1 de la Llei de 
bases de Règim Local i 44.2 i 52.4 del ROFRJEL. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Municipal en la sessió d’Organització que 
s’ha de celebrar en el termini assenyalat per l’art. 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 



 
Els regidors del Ple de la Corporació, es donen per assabentats. 
 

 NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE. 
 
En aquest punt s’informa al Ple de la Corporació del Decret de l’Alcaldia del nomenament 
de tinents d’alcalde d’acord amb el que disposa l’article 55 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual els tinents d’alcalde han de ser 
escollits d’entre els membres de la Junta de Govern Local, i en un nombre no superior a 
aquests. 

Considerant que la Junta de Govern Local la componen juntament amb l’alcalde, els 
regidors Cristina Suñén Vilamala i Lluís Vilalta Vivet. 

En les resolucions de data 19 de juny de 2015, s’ha resolt nomenar els tinents d'alcalde a: 

 1r. Tinent d’alcalde: Cristina Suñén Vilamala 
 2n. Tinent d’alcalde: Lluis Vilalta Vivet 
 
Els nomenaments podran ser revocats per l’Alcaldia en qualsevol moment. 
 
Establir l’ordre de substitució automàtica en les funcions reservades a l’Alcaldia en els 
supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti el seu exercici d’acord amb 
l’ordre de designa que es conté a l’apartat dispositiu anterior. El mateix ordre s’aplicarà en 
el cas de substitució per vacant en el càrrec d’alcalde en tant no prengui possessió la 
persona designada pel Ple per tal d’exercir el càrrec. 
 
A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan hagi absentar-se del terme municipal, establirà 
mitjançat Decret la durada de la seva absència designant al tinent d’alcalde que hagi 
d’assumir l’exercici de les competències atribuïdes a l’Alcaldia. En el cas de que no fos 
possible conferir aquesta delegació expressa s’aplicarà el règim de substitució automàtica 
definit a l’apartat anterior. D’aquesta substitució se n’haurà de donar compte a la resta de 
la Corporació sense que durant el mateix dia hi pugui haver més d’un tinent d’alcalde 
exercint les funcions de l’Alcaldia. 
 
Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats del nomenament de tinents 
d’alcalde. 
 

 DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'ALCALDIA ALS REGIDORS 
DELEGATS. 

 
Es dóna compte al Ple de les delegacions que l’alcalde ha efectuat en la resolució de 
data 19 de juny de 2015, de les diferents àrees municipals; fonamentades  en la voluntat 
de poder gestionar amb més eficàcia les competències municipals i amb l’objectiu que es 
compleixi el programa electoral: 

Àmbit        Regidor/a 
 



URBANISME i SERVEIS    Santi Garolera Comas 
TURISME i MEDI AMBIENT    Lluís Solanas Roca 
HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA  Francesc Hervías Rodríguez 
SALUT i JOVENTUT      Divina Costa Muntadas 
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN  Trini Subirana Arumí 
ESPORTS i ESDEVENIMENTS   Marc Vilarrasa Codinach 
EDUCACIÓ i VOLUNTARIAT   Cristina Suñén Vilamala 
CULTURA      Lluís Vilalta Vivet 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

 NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’ALCALDE A VILALLEONS. 
 

Finalment s’informa al Ple de l’Ajuntament de la possibilitat prevista a l’article 122 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, perquè en 
cadascuna de les poblacions separades del nucli urbà i que no constitueixin una entitat 
local, l’alcalde pugui nomenar un representant amb caràcter d’autoritat en el compliment 
de les funcions del càrrec en quant a representant de l’alcalde. 

Considerant que la regidora Divina Costa Muntadas resideix a Vilalleons, per resolució de 
l’alcaldia de data 19 de juny de 2015, aquesta regidora ha estat designada representant 
de l’alcalde al territori que havia estat terme municipal de Vilalleons. 

Tots els regidors que integren en Ple de la Corporació es donen per assabentats. 

  
 
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 
 
 
 

 


		2015-07-27T12:27:40+0200
	CPISR-1 ROSA MARTÍNEZ COSTA




