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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 11/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 de desembre de 2014 
Horari: de 2/4 de 10 a 1/4 de 12 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 
- 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 
- Feliu Puigbò i Coll, 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 pressupostària 3/2014. 
2. Pressupost exercici 2015. Bases d’execució. Plantilla personal. 
3. Ratificació informe preceptiu sobre el projecte “Nou enllaç entre l’eix 

transversal (pk 189+700) i la BV-5202 (pk+980). Sant Julià de Vilatorta”. 
4. Licitació de la contractació d’obra i servei de la caldera de biomassa al 

pavelló esportiu. 
5. Licitació de la contractació del servei de manteniment zones verdes 

municipals.  
6. Modificació preus comptadors d’escomeses d’aigua. 
7. Modificació estatuts Consorci Espai Natural de les Guilleries-Savassona. 
8. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per al projecte de 

servei tècnic de joventut compartit. 
9. Xifra del padró municipal d’habitants a 1.1.2014. 



10. Adjudicació contracte arrendament immoble “casa de la mestra de Vilalleons”. 
11. Moció d’impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors 

enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya. 
12. Moció de declaració de responsabilitat pel 9N. 
 

 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

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

pagament del 3r trimestre 2014. 
2. Resolucions de l’alcaldia. 
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost. 
4. Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

A. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió   de 
data 6 de novembre de 2014, que s’aprova per unanimitat dels nou regidors presents dels 
onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 

 
B. PROPOSTES D’ACORD 

 
1. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2014. 

 
L’alcalde explica cadascuna de les aplicacions pressupostàries que es proposen modificar, i 
els corresponents finançaments, ja siguin per transferència de crèdit o per majors ingressos 
finalistes. Destaca l’estalvi econòmic i energètic en les partides de subministrament 
d’electricitat i de gas, que permeten transferir crèdit a altres despeses. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 3/2014, així com l’informe emès per part de 
secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze regidors que legalment componen el 
Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 3/2014, en els 
següents termes: 
 
 



DESPESA crèdit inicial modificació crèdit definitiu

crèdits extraordinaris
01,155,610,00 obra complementària carrer Sant Roc -                  28.462,81     28.462,81           
10,171,623,02 adquisició màquina tallagespa -                  6.008,56       6.008,56             
10,161,633,00 adequació xarxa aigua informe APS -                  14.109,79     14.109,79           
16,924,131,00 retribucions tècnica de comunicació -                  6.618,74       6.618,74             
16,924,160,00 seguretat social tècnica de comunicació 2.270,64       2.270,64             
01,155,619,02 arranjament camí de la Mata -                  50.139,56     50.139,56           
13,342,622,00 projecte vestidors camp de futbol -                  15.000,00     15.000,00           
02,133,220,00 adquisició rellotges control horari zona estacionament limitat 2.000,00       2.000,00             
01,155,619,03 projecte regeneració urbana àmbit de Can Marçal -                  2.547,95       2.547,95             

127.158,05  

suplement de crèdit
09,312,632,00 teulada Arca de Noè 38.140,29     12.681,23     50.821,51           
10,151,210,00 conservació i manteniment d'infraestructures 75.000,00     22.817,42     97.817,42           
08,312,212,00 manteniment i conservació equipaments assistencial 4.000,00       1.648,98       5.648,98             
13,342,212,00 reparació i manteniment d'equipaments esportius 31.500,00     13.500,00     45.000,00           
01,150,227,06 estudis i treballs tècnics urbanisme 18.770,60     6.100,00       24.870,60           
11,942,465,02 transferència CCO Programa Desendolla't 800,00           800,00           1.600,00             
10,150,227,06 estudis i treballs tècnics serveis 6.220,00       3.900,00       10.120,00           
16,920,227,06 estudis i treballs tècnics en general 15.000,00     3.500,00       18.500,00           
14,338,226,09 activitats festives 56.000,00     7.000,00       63.000,00           
08,312,227,00 treballs neteja equipaments benestar social 4.893,24       232,17           5.125,41             
09,312,227,00 treballs neteja equipaments sanitat 10.676,13     383,67           11.059,80           
12,321,227,00 treballs neteja equipaments educatius 65.838,96     211,76           66.050,72           
13,340,227,00 treballs neteja equipaments esportius 20.357,04     552,38           20.909,42           
16,920,227,00 treballs neteja equipaments administració 14.935,84     4.023,19       18.959,03           

77.350,80     
204.508,85  

FINANÇAMENT 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT crèdit inicial modificació crèdit definitiu

13,342,632,00 coberta pavelló 46.715,00     34.235,81 -    12.479,19           
03,433,227,06 estudis i treballs tècnics empresa i ocupació 1.000,00       1.000,00 -      -                         
10,151,613,00 renovació d'infraestructures i serveis del nucli antic 301.987,89  2.547,95 -      299.439,94 -        
10,169,221,00 subministrament energia elèctrica enllumenat públic 108.000,00  14.000,00 -    
13,342,221,00 subministrament energia elèctrica equipaments esportius 30.000,00     2.000,00 -      
16,920,221,00 subministrament energia elèctrica equipaments adminis 12.000,00     1.000,00 -      
01,942,461,01 transferència Diputació cconveni cruïlla Font d'en Titus 1.346,61       1.346,61 -      
06,432,227,06 estudis i treballs tècnics turisme 26.000,00     3.292,87 -      
08,312,221,02 subministrament gas equipaments benestar 15.000,00     3.657,47 -      
09,312,221,02 subministrament gas equipaments sanitat 5.500,00       725,08 -          
12,324,221,02 subministrament gas equipaments educatius 25.000,00     840,81 -          
13,342,221,02 subministrament gas equipaments esportius 27.000,00     1.796,88 -      
16,920,221,02 subministrament gas equipaments administratius 5.000,00       1.037,34 -      
10,162,227,09 treballs realitzats per empreses de recollida de residus 200.000,00  5.979,84 -      

73.460,66 -    
MAJORS INGRESSOS

911,00                                      ajut caixa Diputació 120.550,00  34.201,83     154.751,83         
461,00                                      subvencions Diputació 35.000,00     22.817,42     57.817,42           

NOUS INGRESSOS
461,01                                      pla ocupacional Diputació -                  8.889,38       8.889,38             
761,00                                      transferència de capital camí de la Mata 50.139,56     50.139,56           
761,00                                      transferència capital projecte camp de futbol 15.000,00     15.000,00           
911,01                                      ajut caixa Diputació nucli antic 80.289,40     36.221,78     116.511,18         
750,80                                      Subvenció PUOSC 140.423,07  36.221,78 -    104.201,29         

131.048,19  
73.460,66 -    

204.508,85   
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un termini de 
15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense que se n’hagin 
presentat, l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense necessitat de prendre’n 
un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la modificació. 
 



 
2. PRESSUPOST EXERCICI 2015. BASES D’EXECUCIÓ. PLANTILLA 

PERSONAL. 
 

L’alcalde comença la presentació del pressupost per a l’exercici 2015 amb la previsió 
d’ingressos que s’ha fet en base a l’execució d’ingressos de l’any 2014 i a les ordenances 
fiscals aprovades per l’Ajuntament;  
En quant a les despeses fa una explicació més detallada per capítols: en el capítol 1 de 
despesa referent a la despesa de personal es manté la congelació de les retribucions 
d’acord amb la Llei de pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2015 i  com a aspectes nous 
s’hi preveu l’import corresponent a part de la paga extra de desembre de 2012 que la 
mateixa Llei de pressupostos de l’Estat per a 2015 reconeix als treballadors que la varen 
deixar de percebre; i  també s’hi recull la despesa derivada de la contractació de la tècnica 
de comunicació finançada per la Diputació de Barcelona.  
Pel que fa al capítol 2 de despesa en béns corrents i serveis, destaca l’increment en la 
despesa de manteniment d’infraestructures en general, es redueix la despesa energètica, i  
s’augmenta el cost del manteniment de zones verdes i el funcionament del servei del centre 
de dia.  
En quant als capítols 3 i 9 referents als interessos i a l’amortització del capital dels crèdits 
vigents, l’alcalde exposa que l’endeutament de l’Ajuntament és inferior al 20% i que s’hi 
recull l’operació de tresoreria que segurament s’haurà de concertar atès que moltes 
inversions estan finançades per la Generalitat i els fons no es transfereixen en els terminis 
als que l’Ajuntament està obligat per fer el pagament.   
El capítol corresponent a transferències corrents es manté semblant a l’exercici 2014 i en el 
capítol d’inversions s’hi preveu, entre d’altres, l’execució de les obres del torrent de ca 
l’Elvira, que és una inversió imprescindible i urgent perquè és l’única claveguera a cel obert 
de tot el municipi, i per la qual ja tenim formalitzats els documents del dret d’aprofitament 
parcial sobre la finca; també està prevista la despesa corresponent a aquest exercici de la 
instal·lació i funcionament de la caldera de biomassa al pavelló d’esports. El trasllat del punt 
d’informació i creació d’un centre d’interpretació de ca l’Anglada, i altres inversions com ara 
la instal·lació d’una escultura en el nucli antic, l’adquisició d’una col·lecció de terrissa i les 
obres de l’itinerari de vianants i bicicletes de la Font d’en Titus finançada previsiblement per 
la Diputació de Barcelona. 
 
Es fa constar que el pressupost compleix els criteris d’estabilitat i sostenibilitat 
pressupostària:  capacitat de finançament , regla de la despesa i endeutament. I també que 
l’estructura pressupostària referent a la classificació per programes de la despesa s’ha 
adequat a la nova Ordre del Ministeri que obliga en determinades aplicacions 
pressupostàries arribar als 4 dígits.  
  
L’alcalde creu que és una bona previsió, i destaca la bona situació econòmica  de 
l’Ajuntament i demana als regidors si volen intervenir. El regidor Jaume Miravet primer fa 
una intervenció en quant a la modificació pressupostària aprovada i es mostra satisfet de 
l’aplicació en l’exercici 2014 del criteri pessimista en quant a previsions, perquè diu que això 
permet afrontar modificacions pressupostàries per imprevistos que puguin sorgir durant 
l’exercici com ha passat. Pel que fa al pressupost troba a faltar marge de maniobra per fer 
inversions, creu que hi ha alternatives per obtenir més ingressos, en el pressupost presentat 
no hi ha partida que generi ingressos extraordinaris i en conseqüència es segueix depenent 
dels impostos, subvencions i crèdits. L’alcalde contesta que li agraeix l’aportació en el sentit 



que comprèn el paper d’oposició que està desenvolupant. El regidor Jaume Vilella considera 
que un pressupost no ha de ser ni pessimista ni optimista, sinó realista. En aquest sentit, 
l’alcalde li explica al senyor Jaume Miravet que els nou sistemes de control d’estabilitat no 
permeten utilitzar el romanent de tresoreria obtingut per majors ingressos no finalistes. El 
regidor, Jaume Miravet retreu que no només s’ha de comptar amb impostos, subvencions i 
préstecs, reclama més imaginació en quant a ingressos. 
 
Finalment, es sotmet a votació la següent proposta: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el següent pressupost general de l’Ajuntament per a l'exercici de 
2015: 
 
CAPITOL DE DESPESES

1.Despeses de personal 848.486,05
2. Despeses bens corrents i serveis 1.623.993,25
3. Despeses financeres 5.083,95
4. Transferències corrrents 129.456,09
6. Inversions reals 293.453,50
7. Transferències de capital 0,00
9. Passius financers 66.693,30
TOTAL DESPESES 2.967.166,14

CAPITOL INGRESSOS

1. Impostos directes 1.032.900,00
2. Impostos indirectes 40.000,00
3. Taxes i altres ingressos 860.418,09
4. Transferències corrents 755.626,12
5. Ingressos patrimonials 34.310,00
6. Alienació d'Inversions Reals 0,00
7. Transferències de capital 243.911,93
9. Passius fiancers 0,00
TOTAL INGRESSOS 2.967.166,14  
 
 
Quedant els totals de despeses i ingressos en les mateixes quantitats, el pressupost queda 
anivellat. Així mateix el pressupost dóna compliment als principis establerts a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual. 
 
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Quart.- Exposar aquest pressupost i la seva plantilla al públic durant el termini reglamentari a 
l’efecte de reclamacions. 
 



Cinquè.- Una vegada finalitzat el termini d'exposició i resoltes les reclamacions presentades, 
trametre, telemàticament, mitjançant les corresponents aplicacions, el pressupost definitiu, a 
la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, junt amb la 
resta de documentació. 
 
Sisè.- Disposar que en el cas de no presentar-se reclamacions el pressupost i la seva 
plantilla es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta dels nou 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, Jaume Vilella Ramoneda, Trini Subirana 
Arumí, Josep Maria Company Sala, Lluís Vilalta Vivet, Marc Vilarrasa Codinach, Maria 
Carme Sala Vila, i amb l’abstenció del regidor Jaume Miravet Peris. 

 
 

3. RATIFICACIÓ INFORME PRECEPTIU SOBRE EL PROJECTE “NOU 
ENLLAÇ ENTRE L’EIX TRANSVERSAL (PK 189+700) I LA BV-5202 
(PK+980). SANT JULIÀ DE VILATORTA”. 

 
D’acord amb el que disposa l’article 17.2 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’Ajuntament va emetre l’informe preceptiu 
com a administració local afectada pel projecte anomenat “Nou enllaç entre l’eix transversal 
(pk. 189+700) i la BV-5202 (pk.1+980). Sant Julià de Vilatorta”, redactat per la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’alcalde explica que l’informe està emès en un sentit favorable però recollint adaptacions, 
que algunes ja s’han incorporat i d’altres estan pendents, sobretot demanant la mínima 
afectació als veïns per l’execució del projecte. 
 
Vist l’informe tramès per l’Ajuntament a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
Primer: ratificar íntegrament el contingut de l’informe preceptiu tramès a la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, relatiu al projecte “Nou enllaç entre l’eix transversal (pk. 189+700) 
i la BV-5202 (pk.1+980). Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Segon: trametre aquest acord a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat terrestre 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
oportuns. 
 

4. LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’OBRA I SERVEI DE LA CALDERA 
DE BIOMASSA AL PAVELLÓ ESPORTIU. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia el regidor de serveis, Santi Garolera, explica el projecte 
“Instal·lació d’un sistema de calefacció i producció d’aigua calenta sanitària a partir de l’ús 



de biomassa (estella forestal) per alimentar diversos equipaments del municipi de Sant Julià 
de Vilatorta” i les condicions de la licitació del contracte d’obres per a la instal·lació, del 
corresponent servei de manteniment  i del subministrament energètic. Considera que amb la 
contractació conjunta d’obra, servei i subministrament es garanteix una bona execució 
perquè de la instal·lació i de la qualitat de l’estella en dependrà que l’empresa obtingui un 
millor rendiment econòmic. Explica que l’Ajuntament estalviarà recursos econòmics però 
també millorarà la contaminació atmosfèrica. La instal·lació, a banda de l’equipament del 
pavelló, també donarà servei als futurs vestidors del camp de futbol. 
 
Vist el projecte redactat per l’enginyer tècnic elèctric Santi Altimiras i Rovira, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 160.674,38 € (IVA inclòs).    
 
Vist l’expedient de licitació del contracte mixt mitjançant procediment obert amb més d’un 
criteri d’adjudicació. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària “Instal·lació d’un sistema de 
calefacció i producció d’aigua calenta sanitària a partir de l’ús de biomassa (estella forestal) 
per alimentar diversos equipaments del municipi de Sant Julià de Vilatorta” redactat per 
l’enginyer tècnic elèctric Santi Altimiras i Rovira, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 160.674,38 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant 
anuncis al DOGC, BOPB, web municipal i tauler d’anuncis municipal, fent constar que en el 
supòsit de no presentar-se cap al·legació, s’entendrà aprovat definitivament sens necessitat 
de prendre cap altre acord. 
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de licitació i el corresponent plec de clàusules administratives 
particulars del contracte mixt d’obra, servei i subministrament consistent en la “Instal·lació 
d’un sistema de calefacció i producció d’aigua calenta sanitària a partir de l’ús de biomassa 
(estella forestal) per alimentar diversos equipaments del municipi de Sant Julià de Vilatorta”, 
condicionat a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
Quart.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant el 
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit ordinari, establint que el 
termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà de vint-i-sis dies 
naturals a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant i al Butlletí Oficial de 
la Província. 
 
Cinquè.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan competent per 
a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 320 del text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic i a l’article 21 del RD 817/2009 pel qual es desenvolupa 
parcialment la llei. Mesa que serà presidida pel senyor alcalde o regidor en qui delegui, i en 
formaran part quatre vocals  i la secretària. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 



 
 
 

5. LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
ZONES VERDES MUNICIPALS.  

 
El regidor de serveis, Santi Garolera, explica que l’empresa que actualment està realitzant el 
servei de manteniment i neteja de zones verdes del municipi ha posat de manifest a 
l’Ajuntament el dèficit econòmic que li genera el servei que presta a Sant Julià de Vilatorta a 
conseqüència de la retallada de les transferències socials que li permetien compensar el 
cost del servei respecte la facturació de mateix. 
 
L’alcalde exposa que es tracta d’un contracte de serveis de caràcter reservat a centres 
especials de treball, degudament qualificats i inscrits en el registres corresponents, 
mitjançant procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació. 
 
Vist l’expedient de licitació preparat per a la contractació del servei de manteniment de les 
zones verdes que es descriuen en el plec de clàusules tècniques. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents del onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars i tècniques del contracte de servei de manteniment de zones 
verdes del municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte de caràcter 
reservat mitjançant el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit 
ordinari, establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació 
serà de quinze dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant i 
al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan competent per 
a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 320 del text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic i a l’article 21 del RD 817/2009 pel qual es desenvolupa 
parcialment la llei. Mesa que serà presidida pel senyor alcalde o regidor en qui delegui, i en 
formaran part quatre vocals  i la secretària. 
 
 

6. MODIFICACIÓ PREUS COMPTADORS D’ESCOMESES D’AIGUA. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia queda a sobre la taula, perquè l’alcalde explica que vol 
estudiar amb més deteniment la proposta de SOREA. 
 

7. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI ESPAI NATURAL DE LES 
GUILLERIES-SAVASSONA. 
 

Atès el que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, en quant a l’obligació d’adaptar, abans del 31 de desembre de 2014, 



els estatuts dels Consorcis a les previsions de la Disposició final segona per la qual es 
modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, que fan referència a la determinació de 
l’Administració pública a la qual estarà adscrit el Consorci, així com el seu règim orgànic, 
funcional i financer.  

Atès el que disposa la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa, en quant a les causes i procediment per a 
l’exercici del dret de separació d’un Consorci. 

Vist l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2014, pel qual 
s’aprova el dictamen referent a la classificació en grups, la fixació del nombre màxim dels 
membres dels òrgans de govern i administració, en compliment del que disposa la 
Disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local, pel qual el Consorci ha d’adaptar els seus estatuts al 
seu contingut en el termini de 3 mesos a partir de la comunicació de la classificació. 

Vist el text modificat dels Estatuts del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, aprovat inicialment per l’Assemblea General del Consorci en data 13 de 
novembre de 2014. 

Atès que 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. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer: Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona, d’acord amb el text refós que s’adjunta. 

Segon: Encarregar al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona perquè dugui 
a terme de forma conjunta el tràmit d’informació pública mitjançant anunci en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província i també al tauler 
d’anuncis del Consorci,  per un termini de 30 dies d’acord amb el que estableix el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya. 

Finalitzat aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions ni esmenes, l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta encarrega al Consorci de l’espai Natural de les Guilleries-
Savassona la publicació conjunta del text refós dels estatuts i la tramesa a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels nou regidors presents dels onze 
que legalment componen el Ple de la Corporació. 

 
 
 

8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA PER AL PROJECTE DE SERVEI TÈCNIC DE JOVENTUT 
COMPARTIT. 

 
L’alcalde exposa la continuïtat del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
d’Osona i els Ajuntament de Tavèrnoles, Les Masies de Roda, Vilanova de Sau, 



Calldetenes, Sant Pere de Torelló i Sant Julià de Vilatorta, per al projecte de “Servei tècnic 
compartit Osona centre-2014” inclòs en el Pla comarcal de joventut. 
 
El regidor de joventut, Marc Vilarrasa, considera fonamental poder mantenir el dinamisme 
que el punt jove ha emprès amb l’actual equip tècnic. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els 
Ajuntament de Tavèrnoles, Les Masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant Pere 
de Torelló i Sant Julià de Vilatorta, per acollir-se al projecte de “Servei tècnic compartit 
Osona centre-2014” inclòs en el Pla comarcal de joventut. 
 
Segon: Prendre el compromís de despesa en el pressupost de l’exercici 2014 per un import 
de 3.933 € en l’aplicació pressupostària corresponent del capítol de transferències corrents.  
 
Tercer: Designar el senyor Marc Vilarrasa Codinach, regidor de joventut de l’Ajuntament, 
com a representant d’aquest Ajuntament a la Comissió de seguiment per planificar 
l’elaboració del pla i calendari de treball a desenvolupar en el municipi. 
 
Quart: Facultar l’alcalde, senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, perquè signi el conveni i 
els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
 

9. XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1.1.2014. 
 
Vist el que disposa l’art. 81 del Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
Vista la Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director General per a l’Administració Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’aprova la revisió anual del Padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 
2014 amb la xifra de 3.123 habitants. 

 
 

 
 

10. ADJUDICACIÓ CONTRACTE ARRENDAMENT IMMOBLE “CASA DE LA 
MESTRA DE VILALLEONS”. 
 

Per acord plenari de data 9 de setembre de 2014, es va aprovar el plec de condicions per a 
l’adjudicació del contracte d’arrendament del bé patrimonial “casa de la mestra de 
Vilalleons”, i es convocà el corresponent concurs per a la seva adjudicació. 
 



S’han publicat els anuncis corresponents en el BOP de data 29 de setembre de 2014,  en el 
DOGC núm. 6713  de data 25 de setembre de 2014, i també s’ha penjat l’anunci en el tauler 
d’anuncis municipal i al web http://www.vilatorta.cat . 
 
Atès que en el termini per presentar propostes no se n’havia presentat cap, i atès l’interès 
mostrat per diferents persones, per Decret de l’alcaldia de data 10 de novembre de 2014 es 
va ampliar el termini fins el 28 de novembre, publicant-se al web i al teuler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
La Mesa de contractació convocada a aquest efecte en data 2 de desembre de 2014, va fer 
en acte públic l’obertura de les dues ofertes presentades i ha proposat l’adjudicació del 
contracte d'arrendament de la casa de la mestra al senyor Joan Soler Riera, per una renda 
mensual inicial de 350’00 euros, i amb el compromís de residir-hi  habitualment, segons 
consta a l’acta corresponent. 
 
Procedeix ara, l’adjudicació del contracte, per a la qual és competent el Ple municipal, per 
tractar-se d’un contracte de durada superior a quatre anys, d’acord amb l’article 22.2.n) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.  
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
Primer:  Adjudicar a Joan Soler Riera, per una renda mensual inicial de 350’00 euros, el 
contracte d’arrendament del bé patrimonial “casa de la mestra de Vilalleons”, immoble situat 
a la plaça de l’Església núm.1 de Vilalleons, juntament amb una plaça de garatge de sota el 
mirador de la mateixa plaça de l’Església, amb plena submissió al plec de condicions 
aprovat per l’Ajuntament. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors que han presentat la seva proposta, 
retornant-los la garantia provisional dipositada a l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones adjudicatàries i requerir-los per tal que, en el 
termini de quinze dies des de la notificació d'aquest acord, constitueixin la fiança definitiva i 
perquè, tot seguit, en el termini de trenta dies des de la dita notificació, compareguin davant 
la corporació per a la formalització del corresponent contracte en document administratiu.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde per tal que signi els documents necessaris pel desenvolupament 
del present acord. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 
 
Pres l’acord, l’alcalde explica que les dues propostes presentades oferien el mateix import 
d’arrendament i que l’adjudicació s’ha fet a favor d’una perquè en aquesta proposta hi 
constava el compromís de residència, circumstància que puntuava d’acord amb el plec de 
clàusules aprovat per l’Ajuntament, en canvi, en l’altra proposta no s’hi feia constar; lamenta 
que el licitador d’aquesta darrera proposta responsabilitzés personal de l’Ajuntament de 



l’omissió, perquè li consta que des de l’Ajuntament es va donar tota la informació i també 
suport tècnic en la presentació de les propostes. 
 

11. MOCIÓ D’IMPULS A LES POLÍTIQUES DE SENSIBILITZACIÓ PER 
DESMUNTAR RUMORS ENFRONT LA DIVERSITAT I EN PRO DE LA 
CONVIVÈNCIA A CATALUNYA. 

 
La Catalunya actual és, en gran part, el resultat de les migracions de la darrera meitat del 
segle passat i principis d’aquest. Respecte d’anteriors moments, la globalització dels fluxos 
migratoris són el tret més característic de la darrera etapa. 
 
Aquesta realitat ha suposat un augment notable i molt ràpid de la diversitat sociocultural, a 
diversitat d’orígens, llengües, costums, valors i creences i, en definitiva, de cosmovisions del 
mon planteja noves complexitats per la convivència i la cohesió social, i també noves 
oportunitats. 
 
En un context de profunda i llarga crisi, el repte es situa en com volem conviure en la 
diversitat per tal de definir i aplicar estratègies que parteixin d’un anàlisi rigorós i compartit 
respecte de les causes, dificultats i necessitats, oportunitats i propostes. 
 
La nova realitat social reclama una adaptació integral del nostre jove estat del benestar i 
aquesta capacitat d’adequació del sistema requeria d’un nou impuls i reforç de les polítiques 
públiques, especialment les exercides des dels municipis. 
 
Però la realitat econòmica ha xocat frontalment amb aquest procés de construcció col·lectiva 
i la competència pels recursos públics ha esdevingut una realitat que comporta 
desesperació, desconfiança, manca de credibilitat, difusió dels prejudicis i dels estereotips, 
racisme i xenofòbia. 
 
Si bé l’impacte de la crisi ha situat en els primers problemes de la ciutadania els relacionats 
amb la situació econòmica, desplaçant la immigració a un dels llocs més baixos de les 
preocupacions, també és cert que es detecta un augment de les visions negatives envers 
ella. Tòpics i estereotips que es van consolidant a l’imaginari col·lectiu. 
 
I en aquest procés hi ha influït alguns discursos polítics de caire clarament partidistes que 
assenyalen la immigració com a causant dels problemes del país. Els tòpics i els estereotips 
es difonen per diversos canals i tenen orígens diversos. Aquests estereotips es reforcen i 
s’acaben consolidant com a certs, derivant en prejudicis negatius que, no només dificulten la 
convivència intercultural, sinó que poden derivar en pràctiques discriminatòries i racistes. 
 
Les administracions públiques de la mà de la societat civil, esdevenen actors 
imprescindibles, claus i privilegiats per, per una banda entendre la profunditat dels canvis i 
per un altre trobar estratègies de treball conjunt per fer front als nous reptes i necessitats. 
 
Per aquestes raons, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,   l’Ajuntament 
de Barcelona i els ajuntaments de Catalunya, representats per les seves entitats 
municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, 
varen signar un conveni interadministratiu de col·laboració per treballar activament per fer 
front a la difusió de mentides, percepcions negatives i prejudicis que dificulten la integració i 



la convivència cridant a la responsabilitat col·lectiva per tal que tots els agents socials, 
públics i privats, contribueixin a desmentir rumors i a evitar la utilització partidista de la 
diversitat d’origen o de la diversitat cultural com a excusa per criminalitzar les actituds 
socials o comunitàries d’una part de la ciutadania. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es declara “ciutat lliure de prejudicis i 
rumors vers la diversitat cultural”. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es compromet actuar per fer front als 
rumors negatius i prejudicis enfront la diversitat al seu municipi. 
 
Tercer.- Que els membres de la corporació local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
es comprometen a no difondre ni utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips de manera 
partidista en els seus discursos o campanyes.  
Quart.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
la FMC i l’ACM. 
 
 
 

12. MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N. 
 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van 
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns 
membres del govern. 
 
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions, va 
manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns 
membres del Govern de la Generalitat si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, 
finalment, no la va interposar. 
 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya 
perquè interposés una querella. 
 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels 
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa que 
posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir, 
per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es donaven les 
raons jurídiques que ho motivessin. 
 
Lluny de renunciar a la seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals de 
Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió, i acabar interposant una 
querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del govern, Joana 
Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de 
desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 



 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de 
l’Estat, a través del seu braç executor, en aquesta cas la Fiscalia, en una clara 
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica. 
 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris 
que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la 
ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat en favor de les llibertats dels país. 
 
També va ser possible gràcies a la col•laboració d’alcaldes i regidors que van destinar 
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per 
celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.  
  
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la impossibilitat 
i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix 
contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són els autèntics 
responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la 
seva declaració en seu judicial. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament 
en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les responsabilitats que se’n 
puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s’imputin al President de la 
Generalitat i altres membres del Govern, derivades de l’organització i execució del citat 
procés democràtic. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’aprova la proposta. 
 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
 

1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE 
FACTURES I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 3R TRIMESTRE 2014. 

 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la 
secretària-interventora informa al Ple de la Corporació, que a data 3.09.2014, l’Ajuntament 
havia abonat les obligacions reconegudes en el termini establert a l’esmentada Llei, a 
excepció d’aquelles obligacions reconegudes que el creditor carrega en compte i que no ho 
ha fet en l’esmentat termini. 
 



Així mateix s’informa que a data 30.09.2014 hi ha un import de 1.440,40 € corresponents a 3 
factures dels quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre de factures i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació. 
 
Per altra banda s’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al Ministeri 
d’Hisenda sobre el període mig de pagament a proveïdors, en compliment del Reial decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig 
de pagament a proveïdors de les administracions públiques, amb el següent resultat: 
-ràtio operacions pagades: -11,54  
-import pagaments realitzats: 311.017,96 € 
-ràtio operacions pendents: -13,62 
-import pagaments pendents: 70.423,99 € 
-període mig de pagament: -11,92 
 
 
 
 
 

2. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte al Ple de la Corporació de les resolucions 
de l’alcaldia que s’han dictat des de la darrera sessió plenària ordinària, i que són les 
següents: 
 

 
18/09/2014 concessió llicència urbanística constitució d'un règim de divisió en propietat horitzontal 
24/09/2014 Autorització utilització pavelló ajuntament de Manlleu 
24/09/2014 Empadronament d'una persona 
26/09/2014 concessió llicència d'obres núm. 118/12 
29/09/2014 empadronament d'una persona 
30/09/2014 Acord incoació 14/14S 14042758 
30/09/2014 Acord incoació 14/15S 14044132 
30/09/2014 Relació de factures F/2014/9 
01/10/2014 Contracte serveis arquitecte municipal 
03/10/2014 Liquidacions de les entitats del pavelló  
03/10/2014 empadronament d'una persona 
03/10/2014 Nomenament director d'obra pel desenvolupament de les obres "Renovació  
  d'infraestructures i serveis dels carrers del nucli antic" i "Regeneració urbana sobre 
  els carrers del nucli antic" 

03/10/2014 
Nomenament coordinadora en matèria de seguretat i salut de les obres de "Renovació 
d'in- 

  fraestructures i serveis dels carrers del nucli antic" i "Regeneració urbana sobre 
  els carrers del nucli antic" 
03/10/2014 concessió llicència d'obres núm. 89/14 
06/10/2014 Designació responsable de planificació de l'execució de les obres de "Renovació d'in- 
  fraestructures i serveis dels carrers del nucli antic" i "Regeneració urbana sobre 
  els carrers del nucli antic" 



07/10/2014 Acceptació cessió bicicleta elèctrica 
07/10/2014 Empadronament d'una persona 
07/10/2014 concessió llicència de 1a. Ocupació de l'habitatge del carrer Rector Roca, 25, 2n. 
08/10/2014 empadronament d'una persona 
09/10/2014 aprovació Pla de seguretat i salut en el treball obres "Renovació d'infraestructures i 
  serveis dels carrers del nucli antic"  
09/10/2014 aprovació Pla de seguretat i salut en el treball obres "Regeneració urbana sobre els 
  carrers del nucli antic" 
09/10/2014 empadronament d'una persona 
10/10/2014 Empadronament d'una persona 
10/10/2014 Autorització de pas 1r Open Inverse BTT de la tardor del Club Ciclista Calma 
10/10/2014 Acord incoació 14/16S 14046568 
10/10/2014 Acord incoació 14/17S 14047837 
13/10/2014 Empadronament d'una persona 
13/10/2014 Contractació projecte i obres substitució coberta Arca de Noè 
13/10/2014 concessió llicència d'obres núm. 90/14 
13/10/2014 concessió llicència d'obres núm. 91/14 
15/10/2014 Acceptació actuació arranjament camí la Mata i Rehabilitació Ca l'Anglada 
16/10/2014 Empadronament de tres persones 
17/10/2014 contractació monitor espai jove curs 2014-2015 
17/10/2014 Concessió canvi titularitat nínxol 217 
21/10/2014 Empadronament d'una persona 
21/10/2014 concessió llicència d'obres núm. 93/14 
21/10/2014 concessió llicència d'obres núm. 94/14 
27/10/2014 Liquidació llicència autotaxi 2014 
27/10/2014 Renúncia a l'assessorament atorgat per la Diputació de Barcelona sobre revisió i   
  ampliació de tràmits virtuals a la web de l'Ajuntament 
28/10/2014 Resolució exercici activitat de transport de mercaderies sense emmagatzematge al 
  carrer del Treball, 6 
30/10/2014 Contractació substitució tècnica de turisme 
30/10/2014 Contractació substitució tècnica d'educació infantil  
31/10/2014 Relació de factures F/2014/10 
31/10/2014 concessió llicència d'obres núm. 92/14 
03/11/2014 Acord incoació 14/18S 14049158 
03/11/2014 Acord incoació 14/19S 14050237 
04/11/2014 Autorització activitat musical de caràcter extraordinari Club tennis Sant Julià 
04/11/2014 Sol·licitud soci institucional Patronat d'Estudis Osonencs 
05/11/2014 Liquidacions ocupació via pública amb taules i cadires 
05/11/2014 Aprovació liquidació SOREA, 3r. Trimestre 2014 
06/11/2014 Liquidacions de les entitats del pavelló  

07/11/2014 
Autorització instal·lació taula per recollida de signatures a Vilatorta per la 
independència 

10/11/2014 Acord incoació 14/20S 14052741 

10/11/2014 
Pròrroga termini presentació propostes arrendament casa de la mestra. Mesa de 
contractació 

10/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 95/14 
11/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 96/14 



11/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 97/14 
11/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 98/14 

12/11/2014 
aprovació projecte obra "substitució de la coberta de l'edifici Arca de Noè" i 
nomenament coord. Seg. I salut 

12/11/2014 Autorització de pas i ús antic escorxador per la Rupit Taradell 
13/11/2014 Autorització activitat musical interior local Bar Joan 
13/11/2014 Aprovació pla de seguretat i salut obres coberta Arca de Noè 
14/11/2014 Empadronament de cinc persones 
17/11/2014 Acord incoació 14/21S 14054182 
17/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 36/14 
20/11/2014 Autorització ús Saló per festa Tió Automoció 
20/11/2014 empadronament d'una persona 
21/11/2014 empadronament d'una persona 
21/11/2014 Desistiment llicència obra 52/2014 
21/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 99/14 
24/11/2014 Empadronament de dues persones 
25/11/2014 Empadronament d'una persona 
25/11/2014 Empadronament de tres persones 
25/11/2014 Acord incoació 14/22S 14055573 
26/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 102/14 
26/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 104/14 
26/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 103/14 
26/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 101/14 
26/11/2014 concessió llicència d'obres núm. 100/14 
27/11/2014 Empadronament d'una persona 
30/11/2014 Relació de factures F/2014/11 
01/12/2014 contractació obra substitució equip esterilitzador 7 Fonts. SOREA 
01/12/2014 contractació servei tramitació concessions captacions aigua municipi SOREA 
02/12/2014 Acord incoació 14/23S 14056709 
04/12/2014 Liquidacions de les entitats del pavelló  
04/12/2014 Empadronament de dues persones 
05/12/2014 Contractació substitució tècnica d'educació infantil  
11/12/2014 Autorització parada mercat Jesús Salarich 
11/12/2014 Empadronament d'una persona  
11/12/2014 concessió llicència d'obres núm. 106/14 
11/12/2014 concessió llicència d'obres núm. 105/14 
11/12/2014 concessió llicència de 1a. Ocupació habitatge C. Marquesos de Vilallonga, 16 
15/12/2014 Empadronament d'una persona 
15/12/2014 Empadronament d'una persona 

 
Els regidors es donen per assabentats de les resolucions de l’alcaldia. 
 

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

 
D’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’Ajuntament ha 



tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, la següent documentació relativa al  3r trimestre de 2014: 
- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2014 i detall d’execució al final 

del trimestre vençut. 
- Situació del romanent de tresoreria i previsió de tancament a final d’exercici. 
- Calendari i pressupost de tresoreria. 
- Dades d’execució de dotació de plantilla i efectius. 
- Informació que permet relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la 

capacitat o necessitat de finançament. 
- Informació complementària per a l’anàlisi de la Regla de la despesa. 
 
Els regidors es donen per assabentats del contingut de la documentació tramesa. 
 
 
 

4. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde explica que ha estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat,  la Resolució del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per la qual es dóna conformitat a 
l’adopció de l’escut heràldic del municipi. Exposa quines són les actuacions que es duran a 
terme a partir d’ara: en primer lloc, hi ha la voluntat de fer una reunió informativa, i per altra 
banda s’ha contactat amb Eumo Gràfic perquè faci una proposta d’imatge corporativa amb la 
voluntat que el nou escut es vagi aplicant progressivament a tots els àmbits de la institució. 
Es mostra satisfet perquè l’escut ha estat aprovat unànimement i això farà que tota la 
institució s’hi trobi còmode, en el sentit que és un element que ha d’estar al marge de grups 
polítics de cada moment. 
 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


