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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 2/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 21 de març de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 a ¾ de 10 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera Comas, regidor 
- Trini Subirana Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Cristina Suñén Vilamala, regidora,  
- Lluís Vilalta Vivet, regidor 
- Divina Costa Muntadas, regidora. 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Jaume Miravet Peris, regidor 
- Joan Soler Riera, regidor 
 
- Rosa Martínez Costa, secretària 
 

ABSENTS 
 

Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 1/2016 
 

Propostes d’acord 
 

1. Models de declaració dels càrrecs electes sobre béns i drets patrimonials i sobre 
causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin puguin 
proporcionar ingressos econòmics. 

2. Actes de delimitació dels termes municipals Folgueroles-Sant Julià de Vilatorta. 
3. Conveni col·lectiu personal laboral Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
4. Adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU 

 
 



 
Control i fiscalització dels òrgans de govern 

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

pagament del 4t trimestre 2015. 
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 
extraordinària de data 25 de gener de 2016, que s’aprova per unanimitat dels onze 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, sense cap 
esmena. 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 

1. MODELS DE DECLARACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES SOBRE BÉNS I 
DRETS PATRIMONIALS I SOBRE CAUSES DE POSSIBLE 
INCOMPATIBILITAT I ACTIVITATS QUE PROPORCIONIN PUGUIN 
PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS. 

 
Tots els membres de les Corporacions locals estan obligats a formular, abans de prendre 
possessió del càrrec i quan es produeixin variacions en el curs del mandat i amb ocasió 
del cessament, una declaració de béns i de les activitats privades que els proporcionin o 
els puguin proporcionar ingressos econòmics; declaracions que son objecte d’inscripció 
en el corresponent registre d’interessos. 
 
La competència per aprovar els models d’aquestes declaracions, correspon al Ple del 
cada Ajuntament.  
 
Atès que fins ara els models utilitzats es corresponen amb els que es varen aprovar en la 
sessió plenària de data 6 de juny de 1991. 
 
Vist l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 28 de maig de 2015, pel qual s’aprova  
la realització d'una actuació d'assistència i cooperació local de la Diputació per als 
municipis, consistent en posar a la seva disposició els models de declaracions dels 
registres d'interessos aprovats i les instruccions de funcionament que a tal efecte 
s’aprovin. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació s’acorda: 
 
Primer: aprovar els models de declaració de béns i de les activitats privades que els 
proporcionin o els puguin proporcionar ingressos econòmics, que substituiran els que es 



varen aprovar per acord plenari de data 6 de juny de 1991, i que s’acompanyen com a 
annex I i II. 
 
Segon: determinar que tots els regidors adaptaran les declaracions efectuades per raó de 
la presa de possessió en el càrrec, als models aprovats, en el termini de sis mesos. 
 
 

2. ACTES DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS FOLGUEROLES-SANT 
JULIÀ DE VILATORTA. 
 

 
El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió de data 3 d’agost de 2011 va aprovar l’inici de 
l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta amb els 
municipis limítrofs i va nomenar la comissió municipal de delimitació.  
 
En virtut d’aquest acord es varen reunir les comissions dels Ajuntaments de Folgueroles i 
de Sant Julià de Vilatorta en data 13 de desembre de 2011 i prèvia comprovació del 
document de replantejament de la línia de delimitació entre els dos termes municipals 
elaborada per la Direcció General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya,  es va manifestar la voluntat d’iniciar l’expedient d’alteració de la línia de terme 
entre els municipis de Folgueroles i de Sant Julià de Vilatorta per adaptar-la a la realitat 
geogràfica i urbanística del moment. 
 
La modificació de l’article 30, referent a les operacions de delimitació, del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial 
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya, operada mitjançant el Decret 209/2015, de 22 de setembre, permet ara 
l’adaptació del traçat de la línia de terme a la realitat geogràfica existent quan aquella 
sigui incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació 
antròpica del territori, sense necessitat d’iniciar l’expedient d’alteració de la línia de terme. 
 
En aquest sentit, les comissions de delimitació dels municipis de Folgueroles i de Sant 
Julià de Vilatorta, convocades i reunides juntament amb els representants de la 
Generalitat de Catalunya en data 10 de març de 2016 varen signar l’acta de delimitació 
acceptant les coordenades UTM ETRS89 31T reals relatives a les fites F1, F3 testimoni, 
F12 i F14 que s’han localitzat sobre el terreny, i les coordenades UTM ETRS89 31T 
teòriques relatives a les fites F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F13 i F15. 
 
Redactada l’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els documents 
complementaris, cal sotmetre als Plens dels respectius Ajuntaments, la seva aprovació 
amb el quòrum de majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini 
màxim de de tres mesos a partir de la data de les operacions de delimitació. 
 
En conseqüència es proposa el següent acord: 
 
Primer: Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta, de data 10 de març de 2016. 
 



Segon: Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Ajuntament de Folgueroles. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, i per tant amb el quòrum legalment previst a l’article 
31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, modificat per Decret 206/2015, de 22 de setembre,  
 
L’alcalde finalitza aquest punt agraint a l’Ajuntament de Folgueroles la predisposició que 
demostrat per solucionar i regularitzar disfuncions territorials, explicant que amb aquesta 
delimitació amb el municipi de Folgueroles finalitzen les operacions de delimitació amb 
tots els municipis limítrofs de Sant Julià de Vilatorta, disposant d’aquesta manera una 
delimitació definida i clara de tot el terme municipal. 
 
 
 

3. CONVENI COL·LECTIU PERSONAL LABORAL AJUNTAMENT DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA. 

 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va comunicar al delegat del personal laboral la 
voluntat de negociar un conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament, 
convocant la Mesa negociadora que es va constituir el passat 24 de novembre de 2015. 
  
Un cop dutes a terme diverses sessions i després de les negociacions mantingudes entre 
els representants de l’Ajuntament i els representants sindicals del personal laboral s’ha 
consensuat en la sessió de tancament de les negociacions del passat 25 de febrer de 
2016 un text, fruit de les mútues cessions i contraprestacions, en el qual queden recollits 
tots els acords sobre les condicions de treball als quals ambdues parts han arribat. 
  
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, en el qual es posa de manifest: 
 
Que per a la validesa i eficàcia del conveni col·lectiu del personal laboral és necessària la 
seva aprovació expressa i formal per part del Ple de l’Ajuntament i que una vegada 
aprovat el contingut del conveni serà directament aplicable al personal inclòs en el seu 
àmbit d’aplicació. 
 
Que el contingut del conveni respecta els límits establerts legalment en matèria de 
negociació de les condicions de treball dels empleats públics. 
 
Que el procediment de tramitació del Conveni, un cop aprovat i signat, consisteix en 
remetre a l’oficina pública a què fa referència la Llei orgànica de llibertat sindical i serà 
immediatament publicat en el diari oficial corresponent, d’acord amb el que estableix 
l’article 1 del Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis 
col·lectius de treball, per la qual cosa caldrà trametre a la Delegació territorial del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el text de l’acord per a la seva 
posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 



estableix, en el mateix sentit, la Circular número 4/1995, de 20 d’octubre, del director 
general de Relacions Laborals del Departament de Treball. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni col·lectiu, i els seus annexos, del personal laboral del 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta que serà vigent a partir d’avui i fins el 31 de 
desembre de 2017, termini prorrogable per períodes successius d’un any. 
  
Segon. Comunicar aquests acords al delegat sindical que ha intervingut en la negociació 
de l’acord i l’ha subscrit i al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb el text de l’acord, per al seu registre i publicació.  
 
Tercer. Publicar aquests acords per a coneixement general en el tauler municipal 
d’edictes i en el web de l’Ajuntament, per al coneixement general. 
 
L’alcalde exposa que el document ha estat fruit de molts esforços, creu que un 
ajuntament del segle XXI ha de tenir un conveni col·lectiu, considera una anomalia no 
haver-ne disposat fins ara. El conveni estableix mesures destinades al creixement 
professional i la motivació del personal i, per tant, relacionades amb el seu rendiment i la 
seva productivitat, a fi de millorar l’eficàcia de l’Administració pública del poble en benefici 
de les persones que hi viuen. El contingut del conveni suposa una avanç en les 
condicions laborals dels treballadors, alhora determina quines són les seves obligacions 
disposant un règim disciplinari i sancionador.  
 
Finalment fa un agraïment a les persones que han col·laborat i participat en les meses de 
negociació. El regidor Francesc Hervias, participant en les reunions de la Mesa 
negociadora dóna importància a la celeritat que ha tingut el procés.  
 
El regidor Jaume Miravet considera important disposar d’un marc de regulació laboral. 
 
 
 
 

4. ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS 
DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU 
 

 
Atès que en data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa 
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de 
març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 
2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 



Terme 
d´energia 

Terme de 
potència 

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 
135,30
4 

81,07
7 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 

9,45254
9 

6,30170
0 

  
152,35
6   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   
86,94
3 

Sublot 3 (2.1 
DHA) 35,517224     

  
150,93
8   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 
Sublot 5 
(2.0DHA) 21,893189     

 
Atès que en data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre 
el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació 
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de 
mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 
0,00
0 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815
90,87
5 

84,75
6 

69,5
20 

 
 
Atès que en data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord 
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga.  
 



Atès que en data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Atès que en data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la 
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 
31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la 
clàusula setena del PCAP.  
 
Vista la clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Vista la clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals 
de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes 
derivats de l’Acord marc. 
 
Vist l’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la 
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Vist l’article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Vist l’article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en 
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda:  
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’adhereix a la tercera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 
 
 
 



Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 
Sublot 3 (2.1 
DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 
Sublot 5 
(2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens 
local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) 
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat.  
 
 

 
C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES I 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE 2015. 
 
  
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 31.12.2015, 
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. 
  
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 (dies): 9,20 
Import de pagament realitzats: 545.218,12 € 
Ràtio d'operacions pendents (dies): -24,16 
Import de pagaments pendents: 243.558,21 € 
PMP (dies) : -1,10 
 
 

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: 
 
 
24/12/2015 Empadronament de tres persones 
24/12/2015 Acord incoació 15/27S 15055744 
24/12/2015 Acord incoació 15/28S 15056708 
28/12/2015 Empadronament d'una persona 
08/01/2015 Convocatòria JGL 1/2016 
11/01/2016 Autorització de pas cursa Club ciclista Amer 
11/01/2016 Empadronament d'una persona 
12/01/2016 Acord incoació 16/1S 16002107 
14/01/2016 Empadronament de quatre persones 
18/01/2016 Liquidacions pavelló entitats 
19/01/2016 Empadronament d'una persona 
19/01/2016 Empadronament de quatre persones 
20/01/2016 Decret i autorització de pas rallisprint Escuderia Osona 
20/01/2016 Convocatòria Ple extraordinari 1/2016 
22/01/2016 Convocatòria JGL 2/2016 
25/01/2016 Empadronament d'una persona 
26/01/2016 Empadronament de quatre persones 
26/01/2016 Empadronament d'una persona 
28/01/2016 Crèdits incobrables relacions 15002, 150003 i 15004 
28/01/2016 Baixa padró IVTM 
28/01/2016 Autorització activitat musical Club Tennis 
28/01/2016 Empadronament de tres persones 
02/02/2016 Autorització de pas activitats vehicles 4x4 
05/02/2016 Liquidacions pavelló entitats 
05/02/2016 Autorització de pas, cursa ciclista CC Calma 



05/02/2016 Convocatòria JGL 3/2016 
08/02/2016 Informe per Servei català de transit, per autoritzar "19è Ral·li Esprint" 
08/02/2016 Expedició de duplicat de títol de columbari núm. 7 de M. Teresa Vallbona 
08/02/2016 Concessió canvi titularitat nínxol núm. 384 d'Isabel Brugarola 
09/02/2016 Aprovació comptes Sorea 4t. Trimestre 2015 
09/02/2016 Concessió canvi titularitat nínxol núm. 262 de Salvador Canadell 
09/02/2016 Acord incoació 16/2S 16003379 
09/02/2016 Acord incoació 16/3S 16004648 
09/02/2016 Acord incoació 16/4S 16005714 
09/02/2016 Acord incoació 16/5S 16007007 
10/02/2016 Empadronament d'una persona 
11/02/2016 Empadronament d'una persona 
12/02/2016 Empadronament d'una persona 
15/02/2016 Designació director obra "Trasllat de la font al corredor de can Tomàs de plaça" 

15/02/2016 
Designació de coordinador de seguretat i salut obra "Trasllat de la font al corredor 
de can Tomàs de plaça" 

19/02/2016 Convocatòria JGL 4/2016 
22/02/2016 Tramesa i compareixença en el recurs cont-adm 404/2015 JCA 6 BCN 
22/02/2016 Autorització de pas del Ral·li Costa Brava històric 
23/02/2016 Empadronament d'una persona 
24/02/2016 Empadronament d'una persona 
24/02/2016 Requeriment disciplinari treballador brigada 
25/02/2016 Empadronament d'una persona 
25/02/2016 Contractació monitora punt jove 
26/02/2016 Convocatòria JGL 4/2016 (suspesa l'anterior convocatòria falta quòrum) 
29/02/2016 Contractació tècnica educació infantil llar d'infants Patuleia 
02/03/2016 Contractació monitors taller teatre punt jove 
04/03/2016 Convocatòria JGL 5/2016 
07/03/2016 Liquidacions pavelló entitats 
08/03/2016 Acord incoació 16/6S 16008552 
08/03/2016 Acord incoació 16/7S 16009560 
08/03/2016 Aprovació pla seguretat i salut Salvador Serra SA 
09/03/2016 Requeriment disciplinari treballador brigada 
10/03/2016 Incoació expedient disciplina urbanística llicència 3/2014 
16/03/2016 Convocatòria Ple ordinari 2/2016 
 
Els regidors es donen per assabentats. El regidor Jaume Miravet demana informació 
sobre els requeriments que s’han efectuat a personal de l’àrea de serveis de 
l’Ajuntament, l’alcalde exposa la situació del treballador al que afecta la mesura. 
 

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  4t trimestre 
de 2015: 
- Calendari i pressupost de tresoreria. 
- Deute viu i previsió de venciment del deute 
- Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys 
- Informe del nivell del deute viu al final del període 
 
Els regidors es donen per assabentats del contingut de la documentació tramesa. 
 
 

4. PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde demana si algun regidor vol intervenir formulant 
prec o preguntes. 
 
Demana la paraula el regidor Joan Soler Riera i demana: 
 
- La viabilitat d’ampliar l’actuació de neteja que s’ha fet del safareig de Vilalleons a tota 

la franja on està situat. L’alcalde li respon que s’ha de comprovar la titularitat dels 
terrenys. 

- La senyalització de prohibit aparcar a la plaça dels Castanyers. L’alcalde li respon que 
ho considera innecessari, creu que a la via pública és millor que només hi hagi la 
senyalització necessària i justa, en tot cas en donarà compte als vigilants perquè 
estiguin alerta de la situació. 

 
En aquest moment intervé el senyor Jaume Miravet que exposa, sense qüestionar el 
criteri correcte, el greuge quantitatiu que es produeix en quant a número de denúncies 
per incompliment de l’ordenança de circulació per part dels dos vigilants; L’alcalde respon 
que efectivament es tracta d’una anomalia i que s’acordarà amb el servei implicat un únic 
criteri per evitar situacions de greuges. 
 
L’alcalde explica als regidors l’inici de les obres del corredor de can Tomàs de plaça, la 
finalització del mur de can Marçal i el bon ritme de les obres de restauració de Ca 
l’Anglada. Respecte el projecte d’infraestructures del nucli antic està pendent un tema 
amb les companyies de serveis. També dóna a conèixer la previsió de finalització de les 
obres d’accés a l’Eix transversal pel finals del mes de juny. 
 
El regidor Jaume Miravet demana, respecte el projecte de Ca l’Anglada, si està previst 
l’ús que es vol donar al soterrani trobat durant l’execució de les obres; l’alcalde respon 
que s’està plantejant la possibilitat de simular un refugi integrat en el tema expositiu.  
 
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 
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