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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 03/2016 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 de maig de 2016 
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, regidor 
- 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 
- 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 2/2016 
 

Propostes d’acord 
 
1. Sorteig membres de meses de les eleccions generals 26 de juny de 2016 
2. Aprovació inicial projecte vestidors del camp de futbol  
3. Aprovació inicial projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana 5 – 

Cases Vilalleons. 



4. Aprovació inicial projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana 5 - Cases 
Vilalleons. 

5. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 37 reguladora del preu públic per la 
prestació del servei de promoció de l’autonomia. 

6. Adhesió al protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials 
de Catalunya. 

 
Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Liquidació pressupostària exercici 2015 
2. 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 març de 2016, que s’aprova per unanimitat dels/ de les onze 
regidors/es presents dels/de les onze que legalment componen el Ple de la Corporació.  
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
L’alcalde proposa variar l’ordre dels punts del Ple, a l’efecte de fer el sorteig informàtic al 
final de la sessió plenària. Tots els/les  regidors/es hi estan d’acord. 
 
 

2. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL  
 
L’alcalde explica en aquest punt de l’ordre del dia que el títol del projecte és “Construcció 
vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta” perquè coincideixi amb l’actuació 
sol·licitada per aquest Ajuntament en les Meses de concertació de la Xarxa Barcelona de 
la Diputació de Barcelona 2016-2019. Creu que la puntualització és important a nivell 
conceptual: els espais son polivalents. 
 
El regidor d’urbanisme i serveis, senyor Santi Garolera, considera que el projecte 
s’integra el màxim a l’entorn, fet que s’ha aconseguit amb l’elecció de l’emplaçament de 
l’edifici dins de la zona esportiva i amb que el propi edifici fa de tanca; per altra banda 
també s’hi preveu una porxada que ha de permetre aprofitar tot l’entorn insistint en la idea 
d’equipament compartit.  
 
El regidor Joan Soler demana si es preveu la possibilitat d’instal·lar grades a dalt de 
l’edifici. El regidor Santi Garolera considera que faria falta una graderia, però per la banda 
de Sant Roc, ja que l’accés serà pel carrer Onze de setembre.  
 



L’alcalde exposa que el projecte que ara es presenta s’ha de trametre al Consell Català 
de l’Esport per tal que hi facin les correccions necessàries; una vegada disposem de 
l’informe el projecte serà objecte de les modificacions i tornarà a ser sotmès a l’aprovació 
pel Ple de la Corporació, això explica que no coincideixi l’import del projecte amb el crèdit 
pressupostari previst.  
 
Finalment, l’alcalde recorda que la inversió de la instal·lació de la caldera de biomassa al 
pavelló està calculada per alimentar la climatització d’aquests vestidors. 
 
Vist el projecte tècnic “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de 
Vilatorta” redactat per l’arquitecte Xavier Claparols Llach, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 416.354,60 € (IVA inclòs).    
 
Per unanimitat dels/ de les  onze regidors/es presents dels/de les onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària tècnic “Construcció dels vestidors 
de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta” redactat per l’arquitecte Xavier Claparols 
Llach, amb un pressupost d’execució per contracte de 416.354,60 €.  € (IVA inclòs).    
 
Segon.- Trametre el projecte aprovat inicialment al Consell Català de l’Esport, per tal que 
emetin l’informe corresponent. 
 

 
3. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL 

PLA DE MILLORA URBANA 5 – CASES VILALLEONS. 
 
Vist el projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana 5 –cases de 
Vilalleons- redactat pels serveis tècnics municipals i presentat per acord unànime de tots 
els afectats com a instrument de gestió del planejament derivat PMU-5, aprovat i executiu 
a partir 5 de novembre de 2015. 
 
Tot i no ser preceptiu el tràmit d’aprovació inicial en els supòsits de reparcel·lació 
voluntària, considerant que l’Ajuntament és la propietària d’una de les finques aportades, 
es proposa el tràmit, per deixar constància de la seva conformitat en el projecte abans de 
sotmetre’l a informació pública. 
 
L’alcalde explica els antecedents que prèviament a la presentació del projecte s’han 
hagut de realitzar per a normalitzar una situació resolta precàriament amb unes llicències 
d’ocupació temporal d’uns terrenys de propietat municipal: en primer lloc s’ha hagut de 
tramitar el planejament derivat per posteriorment consensuar un acord entre els veïns 
afectats i el Bisbat de Vic perquè els primers adquirissin la propietat de la finca que ha 
d’adjudicar-se a l’Ajuntament mitjançant el projecte de reparcel·lació. L’alcalde vol agrair 
en aquest sentit, al rector de la parròquia, Mn. Jaume Reixach, la seva intermediació amb 
el Bisbat de Vic. 
 
El regidor Joan Soler demana perquè hi ha una part del darrera de l’antic Ajuntament de 
Vilalleons que no està inclòs en el projecte, l’alcalde li respon que els límits del projecte ja 



venen determinats pel planejament i que concretament aquesta forma respon a una 
al·legació estimada durant la tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
presentada pel propietari de la finca del costat de l’antic Ajuntament al qual se li va deixar 
un pas públic d’accés al seu garatge; l’actual propietari, a qui el pas no l’interessa, s’ha 
compromès que la tanca que ha de delimitar la finca que se li adjudica amb el projecte de 
reparcel·lació tingui una alçada màxima de 60 cm, evitant el resultat d’un espai tancat i 
potencial nucli de brutícia. 
 
Per unanimitat dels/de les onze regidors/es presents dels/de les onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora 
Urbana 5 –Cases de Vilalleons-. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública el projecte, mitjançant anuncis al BOPB, al diari 
“Ara”, al web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a les persones interessades, amb citació personal, als 
efectes de donar-los audiència. 
 
 

4. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA 
URBANA 5 - CASES VILALLEONS. 

 
Vist el projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana 5 –Cases de Vilalleons- redactat 
pels serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució per contracte de 19.918,97 
€, amb el corresponen estudi bàsic de seguretat i salut.  
 
L’alcalde explica que durant el termini d’informació pública, s’estudiarà amb els 
propietaris afectats que han de finançar les obres juntament amb l’Ajuntament, el 
contingut del projecte amb detall per fer-ne l’aprovació definitiva amb posterioritat. 
 
Per unanimitat dels/de les onze regidors/es presents dels/de les onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar inicialment el projecte  d’urbanització del Pla de Millora Urbana 5 –Cases 
de Vilalleons- redactat pels serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució per 
contracte de 19.918,97 €, amb el corresponen estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
Segon: sotmetre el projecte d’urbanització a informació pública pel termini d’un mes 
mitjançant anuncis al BOPB, al web de l’Ajuntament i al tauler municipal. 
 
Tercer: convocar als propietaris de les finques adjudicades del projecte de reparcel·lació 
del Pla de Millora Urbana 5 –Cases de Vilalleons- per a l’estudi del detall del projecte. 
 
Quart: demanar els informes preceptius als organismes competents en les matèries que 
afecti el projecte. 
 



 
 

 
5. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 REGULADORA DEL 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE 
L’AUTONOMIA. 

 
 
En aquest punt de l’ordre del dia la regidora de benestar social, Trini Subirana, fa una 
explicació de les causes que justifiquen una disminució del preu del dinar en l’Espai 
Activa’t: l’assumpció per part del Consell Comarcal de la gestió, adjudicada a FADO, de 
l’horari del migdia de l’Espai Activa’t, ha permès un estalvi de costos a l’Ajuntament que la 
regidora entén s’ha de repercutir als usuaris. En aquest sentit la proposta és reduir el 
preu actual del dinar de 9 € a 7€ mitjançant la modificació de la taxa reguladora del preu 
públic per a la prestació del servei de promoció de l’autonomia.  
 
L’alcalde remarca que s’abaixa el preu però no la qualitat del servei tant en vigilància com 
en alimentació. Lamenta que el finançament del servei vagi a càrrec íntegrament de 
l’Ajuntament i dels usuaris, sense cap mena de suport de la Generalitat de Catalunya atès 
que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no disposa de conveni a diferència d’altres 
Ajuntaments que formaven part del pla pilot SAIAR, fet que provoca greuges comparatius 
respecte a un mateix servei. 
 
Per unanimitat dels/de les onze regidors/es presents dels/de les onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’acorda: 
 
Primer: aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 37 reguladora del 
preu públic per la prestació del servei de promoció de l’autonomia, en el sentit següent: 
 
Article 4. Quantia 
1.- Les tarifes aplicables són les següents: 
 
 
ACTIVITAT 

 
PREU 

Servei d’àpat al migdia amb vigilància inclosa de les 13 h. a les 15 h.
(només fent-ne ús un dia a la setmana ja inclou les dues tardes) 

 
7 euros/àpat
  

 
 
Segon: Sotmetre a informació pública, per un termini de 30 dies, l’expedient de 
modificació de l’ordenança fiscal núm. 37, mitjançant anuncis al BOPB, al web de 
l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal. Transcorregut l’esmentat termini sense que 
s’hagi presentat cap reclamació, l’aprovació provisional esdevindrà definitiva sense 
necessitat de prendre cap altre acord. 

 
 



6. ADHESIÓ AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE 
LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA. 

 
 
Vist el Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de 
Catalunya signat entre el Conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i la secretària de Govern d’aquest òrgan, els presidents de les 
diputacions catalanes, els presidents dels consells dels col·legis d’advocats i de 
procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i l’ACM. 
 
Vist que el citat Protocol té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en 
l’execució de les diligències de llançament disposades pels jutjats dels diferents partits 
judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que 
constitueixin l’habitatge habitual de la persona demandada quan es produeixi una situació 
de vulnerabilitat social -amb exclusió del partit judicial de Barcelona, que té el seu propi 
protocol-,  així com realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de 
les persones en aquesta situació pendents d’una diligència de llançament d’un 
procediment de desnonament, execució hipotecària o similar. 
 
Vist que per tal que els Ajuntaments que desitgin adherir-se al Protocol de referència, és 
necessari lliurar una comunicació d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que inclogui el compromís de complir amb el que disposa el 
protocol. 
 
Vist així mateix que les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en 
vigor a partir de l’acceptació per part del President del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, i tindran una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i 
successius períodes anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb una 
antelació de 90 dies mitjançant una comunicació escrita a la Presidència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.  
 
Vistes les diferents obligacions i compromisos que per als Ajuntaments es recullen als 
acords del Protocol d’actuació. 
 
D’acord amb les competències atribuïdes al Ple d’aquesta Corporació, en virtut dels 
articles 52 del TRLMRLC i 123 de la LBRL, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Disposar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol d’execució de les diligències 
de llançament als partits judicials de Catalunya, signat dia 5 de juliol de 2013, per part del 
Conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la 
secretària de Govern d’aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els 
presidents dels consells dels col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els 
presidents de la FMC i l’ACM. 
 
Segon: Comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
l’adhesió d’aquest Consistori al citat Protocol, mitjançant la notificació del present Acord, 
fent constar expressament el compromís de complir amb tot el que s’hi disposa, i posant 
en coneixement de l’òrgan esmentat, a aquests efectes, la informació sol·licitada. 



Tercer: Donar a l’adopció del present acord la resta d’efectes de publicitat que siguin 
preceptius.  
 
Per unanimitat dels/de les onze regidors/es presents dels/de les onze que legalment 
componen el Ple de la Corporació, s’aprova la proposta.  
 
L’alcalde considera necessària l’adhesió a la proposta amb l’objectiu que la coordinació 
del serveis socials amb el poder judicial eviti situacions com la que s’ha produït 
recentment en el municipi. 
 
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2015 
 
D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, una 
vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte al 
Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme. 
 
Per Decret de l’alcaldia de data 22 d’abril de 2015  s’ha aprovat la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2015, previ informe de secretaria-intervenció, i amb el següent 
contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria. 
 
Per altra banda es posa de manifest l’incompliment d’un dels criteris d’estabilitat 
pressupostària, concretament la regla de la despesa, a conseqüència bàsicament de la 
concertació d’un ajut de caixa amb la Diputació de Barcelona per a finançar la inversió de 
Ca l’Anglada, incompliment que requerirà l’elaboració i aprovació d’un pla econòmic 
financer, que s’ha demanat a la Diputació de Barcelona a través del Servei d’Assistència 
als Ens Locals. 
 
L’alcalde felicita a tots els regidors la gestió que fan de les respectives partides 
pressupostàries, i afegeix que una bona situació econòmica no eximeix de fer control en 
la despesa. 
 
El  Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici 2015. 
 
 

2. PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde fa una relació dels actes i activitats realitzades i 
també de les previstes: inauguració del monument als terrissers en el marc de la VIII Fira 
del Tupí. El concurs de la millor coca de Catalunya per al proper dijous 9 de juny, que 
s’emetrà en directe en el programa “La tribu” de Catalunya Ràdio, organitzat 
conjuntament amb el diari “Ara” i que és resultat de la negociació de la publicitat de la Fira 
del Tupí per part del regidor Francesc Hervías i de la intervenció del cuiner Nandu 
Jubany;  durant tota la tarda hi hauran actuacions en directe.  



L’alcalde explica també el canvi de gestió en una de les activitats que l’Ajuntament 
organitza pel jovent com és el camp de treball, que passa de ser contractat a una 
empresa externa a ser gestionat directament des de l’Ajuntament. S’organitzen també 
casals d’estiu a la llar d’infants i per a nens i nenes de 3 a 11 anys.  Per a totes les 
activitats s’han convocat beques per donar suport econòmic a les famílies que complint 
unes condicions inscriguin els fills a aquestes activitats. 

També s’informa que Ajuntament ha adquirit un ordinador Mac amb l’objectiu de poder 
treballar directament la revista i la imatge corporativa. 

Finalment exposa la convocatòria de la licitació per a la gestió del servei de bar de les 
piscines municipals i del servei de bar-restaurant del pavelló, que s’ha convocat d’una 
manera conjunta. L’alcalde espera concurrència.  El regidor Jaume Miravet demana si es 
fa mitjançant procediment negociat, l’alcalde respon afirmativament. 

 
 

1. SORTEIG MEMBRES DE MESES DE LES ELECCIONS GENERALS 26 DE 
JUNY DE 2016 

 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 de 
març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997  la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les meses 
electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes Electorals 
de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig públic entre la 
totalitat de les persones censades menors de setanta anys;   
 
Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades les 
següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals per les 
eleccions Generals del dia 27 de juny de 2016 (titulars i suplents, no hi consten els 
reserves que també han sortejats a l’efecte de no haver de fer un nou sorteig en el cas 
d’estimar-se al·legacions): 
 
 
Càrrec Secció 1 - Mesa A Secció 1 - Mesa B 
President NÚRIA CODINA VILADOMS MARC TORRA VALLS 

1r. vocal MARIA ISABEL CASACUBERTA
ZORRILLA 

JOAN VILA PARAREDA 

2n. vocal JORGE ARMARIO NAVESO JOSÉ MANTAS MORENO 
President /1r. 
suplent 

MARC BALMES FERNÁNDEZ MONTSERRAT PIQUÉ VAL 

President/2n. 
suplent 

JOAN CAMPOS POU MARIA ROSER TABERNER 
ORTIZ 

1r.vocal/1r. suplent NÚRIA CALM AUMATELL ALBERT SELGA GODAYOL 
1r. vocal/2n.suplent JORDI FONT BORRÀS AURORA VIZOSO REIGOSA 
2n.vocal/1r.suplent MIGUEL CAMBRÓN GÓMEZ ALBA PARAREDA 

PALLARÈS 



2n.vocal/2n.suplent RAMON BOIXEDA GONZÁLEZ MARIA MERCÈ MOLIST 
LÓPEZ 

 
 
 
Càrrec Secció 2 - Mesa A Secció 2 - Mesa B 
President JORDI ALSINA PUJOLS RAMON SANMARTÍ SALA 

1r. vocal XAVIER DALMAU RODA ROGER MARTÍNEZ LÓPEZ 
2n. vocal ANA GRIFELL TRULLA POL RODRÍGUEZ GIRAMÉ 

President /1r. 
suplent 

MARIA CARME FONT 
GRAU 

NÚRIA POMIER MASNOU 

President/2n. 
suplent 

ALBERT CLOTA BARRIS MERITXELL PARAREDA 
VENTURA 

1r.vocal/1r. suplent RICARD ACEVES ARGEMÍ ANTONI VALL·LLOSADA GARCÍA
1r. vocal/2n.suplent ANGELINA CANAL 

SARDANS 
LAIA PRAT VILARÓ 

2n.vocal/1r.suplent AINA BOSCH MASNOU RAMON PARAREDA MONTEIS 
2n.vocal/2n.suplent JORDI JIMÉNEZ NUÑO PILAR ORRA SELLABONA 

 
Per unanimitat dels/de les onze regidors/es presents dels/de les onze que legalment 
componen el Ple de l'Ajuntament s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així com 
els respectius suplents i reserves, els quals seran convocats a mesura que la Junta 
electoral de zona de Vic accepti les al·legacions que els titular i suplents puguin 
presentar. 
 
Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de 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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