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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 01/2016 
Caràcter: extraordinària 
Data: 25 de gener de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
 
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor, s’incorpora una vegada iniciada la sessió 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor  
- Cristina Suñén Vilamala, regidora,  
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Divina Costa Muntadas, regidora, s’incorpora una vegada iniciada la sessió 
- Jaume Miravet i 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 ordinària 14/2015 
 

Propostes d’acord 
 
1. Aprovació provisional modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal: 

Qualificació urbanística Torre Martí. 
2. Aprovació provisional modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal: 

Supressió polígon d’actuació urbanística-2 “Avinguda de Puig i Cunyer. 



3. Reconeixement del dret del personal de l’Ajuntament a la percepció de la part 
proporcional de la paga extra extraordinària del mes de desembre del 2012, en 
aplicació de l’habilitació continguda a  la LPGE 2016. 

4. Aprovació inicial modificació pressupostària 6/2015. 
 

Control i fiscalització dels òrgans de govern 
 

1. Precs i preguntes. 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

A. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària de data 21 de desembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels nou regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, afegint a l’acta a 
l’apartat de precs i preguntes la informació que l’alcalde va donar al Ple referent a: 
- Explicació dels actes programats per aquest Nadal entre els que està previst el Nadal 

en vers amb la participació de nens de l’escola de música i del Bellpuig. 
- Programació de l’exposició sobre l’ofici de pinyonaire durant la celebració de Sant 

Julià, Festa Major d’hivern.  
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió plenària el regidor Santi Garolera Comas 
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL: QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA TORRE MARTÍ. 

 
Atès que durant el termini d’informació pública de l’expedient de la modificació puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa a la qualificació urbanística de Torre Martí, 
aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 20 de maig de 2015, mitjançant anuncis al 
BOP de data 18 de setembre de 2015 i en el periòdic “ara” de data 15 de setembre de 
2015 i al tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’acorda: 
 
Primer: aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal relativa a la qualificació urbanística de Torre Martí, amb el mateix contingut 
amb el que va ser aprovat inicialment. 
 



Segon: Trametre una còpia de l'expedient administratiu instruït a l'efecte i tres exemplars, 
en suport paper i digital, de tots els documents que  integren l’expedient de la modificació 
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa a la qualificació urbanística de 
Torre Martí, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva  
aprovació definitiva i la consegüent publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya als efectes de la seva executivitat. 
 

2. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL: SUPRESSIÓ POLÍGON D’ACTUACIÓ 
URBANÍSTICA-2 “AVINGUDA DE PUIG I CUNYER. 

 
Atès que durant el termini d’informació pública de l’expedient de la modificació puntual del 
POUM per a la supressió del polígon d’actuació-2, avinguda de Puig i Cunyer, aprovat 
inicialment pel Ple en sessió de data 20 de maig de 2015, mitjançant anuncis al BOP de 
data 18 de setembre de 2015 i en el periòdic “ara” de data 15 de setembre de 2015 i al 
tauler d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació s’acorda: 
 
Primer: aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per a la supressió del 
polígon d’actuació-2, avinguda de Puig i Cunyer, amb el mateix contingut amb el que va 
ser aprovat inicialment. 
 
Segon: Trametre una còpia de l'expedient administratiu instruït a l'efecte i tres exemplars, 
en suport paper i digital, de tots els documents que  integren l’expedient de la modificació 
puntual del POUM per a la supressió del polígon d’actuació-2, avinguda de Puig i Cunyer, 
a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva  aprovació 
definitiva i la consegüent publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als 
efectes de la seva executivitat. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió plenària la regidora Divina Costa Muntadas. 
 
 
 

3. RECONEIXEMENT DEL DRET DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT A LA 
PERCEPCIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA 
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DEL 2012, EN APLICACIÓ DE 
L’HABILITACIÓ CONTINGUDA A  LA LPGE 2016. 

 
 

La Disposició Addicional 12ª de la Llei 48/2015, de 28 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2016, habilita a cada Administració Pública en l’àmbit d’actuació 
que li és propi, per aprovar dins de l’exercici 2016 i per una única vegada, una retribució 
de caire extraordinari l’import de la qual serà equivalent a les quantitats encara no 
recuperades dels imports deixats de percebre efectivament amb motiu de la supressió de 
de la dita paga extraordinària en aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol. D’acord amb 
l’apartat 3, d’aquesta Disposició Addicional, l’aprovació de les mesures que s’hi contenen 



s’ha d’efectuar tenint en compte la situació econòmico-financera de cada Administració 
Pública.   

A l’empara del que estableix la vigent norma pressupostària en la Disposició Addicional 
12a, en el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, aprovat inicialment el 21 de 
desembre de 2015 i esdevingut definitiu per no haver-se presentat reclamacions durant el 
període d’informació pública, es va consignar crèdit en les respectives aplicacions 
pressupostàries per l’import corresponent a les quantitats deixades de percebre en la 
paga extra de desembre de 2012 i encara no recuperades  per part del personal que 
figura en la relació que s’adjunta a l’acord.  

Es proposa el següent acord: 

Primer.- Aprovar, en aplicació d’allò que disposa la Disposició Addicional 12ª de la Llei 
48/2015, de 28 d’octubre, l’abonament en una única assignació, en la nòmina del mes de 
febrer de 2016, de l’import corresponent a una retribució de caràcter extraordinari 
equivalent al 49,73% dels imports deixats de percebre pel personal amb dret a percepció, 
com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, corresponent al mes de 
desembre de 2012, en aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol.  

Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a les següents aplicacions de l’estat de 
depeses del pressupost de l’exercici 2016: 16.132.120.06, 10.163.12006, 16.920.120.06, 
16.132.121.01, 10.163.121.01, 16.920.121.00, 01.151.30.00, 10.613.130.00, 
12.323.130.00, 10.163.131.00, 12.323.131.00, 05.326.131.00, 13.342.131.00, 
06.432.131.00, 16.920.131.00 i 16.912.100.00. 

Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de 
la Corporació, s’aprova la proposta. L’alcalde, com ja ha denunciat les anteriors vegades 
que s’ha pagat parcialment la paga extra de l’any 2012, manifesta que hi ha motivacions 
electoralistes en aquest previsió establerta en els Pressupostos Generals de l’Estat, 
perquè l’Ajuntament l’any 2012 podia assumir perfectament el pagament de la paga extra 
i no se li va permetre. 

 

4. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 6/2015. 
 
L’alcalde explica el contingut de la modificació pressupostària 6/2015. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària  6/2015, així com l’informe emès per part 
de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels onze regidors presents dels onze regidors que legalment componen 
el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 6/2015, en els 
següents termes: 
 



 
 
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. 
 

C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde demana si algun regidor vol intervenir; el senyor Jaume Miravet demana 
informació de les diverses inversions que s’estan fent; i l’alcalde fa una breu explicació de 
cadascuna: 

 DESPESA   crèdit inicial   modificació    crèdit definitiu 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

05,326,16000 Seguretat Social, punt jove i esplai 8.424,01 €       819,74 €           9.243,75 €               

06,432,16000 Seguretat Social, turisme 9.725,50 €       655,75 €           10.381,25 €             

13,342,13100 Retribucions personal laboral, pavelló 29.983,92 €    7.089,30 €       37.073,22 €             

10,161,22714 Treballs realitzats per empreses, submin. Aigua 192.000,00 €  19.248,15 €     211.248,15 €           

10,161,22501 Canon ACA aigua 150.000,00 €  9.256,74 €       159.256,74 €           

12,323,22105 Productes alimentació 12.000,00 €    1.100,00 €       13.100,00 €             

12,323,22100 Subministrament energia elèctrica, educació 11.000,00 €    1.526,21 €       12.526,21 €             

13,342,22100 Subministrment energila elèctrica, equi. Esport 34.000,00 €    1.783,01 €       35.783,01 €             

12,323,22106 Productes farmaceutics equip. Educatis 100,00 €          32,60 €             132,60 €                   

08,312,22200 Serveis de Telecomunicacions,  assistèncials 1.800,00 €       88,22 €             1.888,22 €               

14,338,22609 Acitivitats festives 67.000,00 €    542,23 €           67.542,23 €             

12,323,22700 Treballs neteja equipaments educació 65.221,00 €    2.092,17 €       67.313,17 €             

04,334,48004 Subvencions a entitats culturals 4.540,00 €       3.685,62 €       8.225,62 €               

12,326,48011 Subvenció AMPA Patuleia ‐  €                 400,00 €           400,00 €                   

12,326,48012 Subvenció AMPA El Roser ‐  €                 400,00 €           400,00 €                   

13,341,48013 Subvenció Escuderia Osona ‐  €                 1.500,00 €       1.500,00 €               

13,341,48014 Subvenció Club Ciclista Vic ‐  €                 300,00 €           300,00 €                   

50.519,74 €    

 MAJORS INGRESSOS 

30000 Taxa Subministrament aigua 220.000,00 €  15.777,40 €     235.777,40 €           

30001 Canon ACA 150.000,00 €  12.642,48 €     162.642,48 €           

34200 Preu públic llar d'infants 115.903,77 €  1.100,00 €       117.003,77 €           

29.519,88 €    

 TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

16,920,16000 Seguretat Social, administració 67.981,60 €    8.564,79 €       59.416,81 €             

10,1623,22709 Treballs realitzats per empreses, recollida residus 53.500,00 € 3.993,84 € 49.506,16 €             

10,1530,21000 Reparació i manteniment infraestructures 90.000,00 € 2.680,12 € 87.319,88 €             

13,341,48003 Subvencions a entitats esportives 7.000,00 € 3.129,21 € 3.870,79 €               

12,326,48006 Subvencions a entitats educatives 1.393,90 € 1.393,90 € ‐  €                          

16,327,48007 Subvenciona a entitats sense ànim de lucre 2.000,00 € 1.238,00 € 762,00 €                   

20.999,86 €    

TOTAL FINANÇAMENT 50.519,74 €    



 
- Caldera biomassa: l’obra d’instal·lació de la caldera està acabada, pendent de legalitzar, 
falta també la part de millores (escalfament graderia), el regidor Santi Garolera explica la 
dificultat d’execució, proposa als regidors fer-hi una visita per veure el funcionament de la 
caldera, afegeix que cal engegar-la quan abans millor per evitar el consum de GLP.  
- Obres de la plaça: la setmana passada es va començar a treballar en el mur de can 
Marçal, de moment el temps acompanya, s’hi posarà un arbre de l’espècie ginko biloba,  
que substituirà la noguera que hi havia i es va retirar. 
- Obres de Can Tomàs, (font de la plaça) amb quinze dies s’ha d’engegar. Pendent temes 
d’infraestructura en el nucli històric com el soterrament de les travesses de baixa tensió, i 
del servei de telefonia que va totalment soterrat. 
- Obres d’accés a l’Eix Transversal: Execució de la rasa del col·lector del clavegueram del 
sector de Vorabosc, que no estava en el projecte inicial i que és conseqüència de la 
introducció d’una modificació sol·licitada per l’Ajuntament, que suposaria un cost molt 
important si s’hagués d’assumir pels veïns i per l’Ajuntament.  
-Obres de restauració de Ca l’Anglada: 1a fase acabada corresponent al punt 
d’informació i al centre d’interpretació,  pendents d’acabar les obres de la segona fase i 
que es troben encara dins del termini previst a la licitació. 
 
Finalment l’alcalde explica la gestió que s’ha dut a terme des de la regidoria de benestar 
social per a la cessió de l’habitatge social, per tres mesos prorrogables, a una família amb 
un nen malalt que necessita un tractament mèdic. L’objectiu és trobar un habitatge per 
poder residir a Sant Julià de Vilatorta. 
 
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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