
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000005  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 13 de maig de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:10 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Cristina Sola Mencio, Regidora 
Jaume Miravet Peris, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
2.- COMPATIBILITAT ENGINYER MUNICIPAL 
3.- COMPROMIS PER A LA CREACIO D'UNA RESIDENCIA PER A LA GENT GRAN A 
SANT JULIA DE VILATORTA 
4.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PUNTUAL INCORPORACIO DE DUES 
EDIFICACIONS AL CATALEG DE MASIES I CASES RURALS 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
de Ple de data 29 d’abril de 2019, pel qual es proposa al Ple l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
2.0.- COMPATIBILITAT ENGINYER MUNICIPAL 
 
Vist que per decret d’alcaldia de data 10 de maig de 2019 pel qual es va nomenar 
funcionari interí de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, escala 
d’administració especial, subescala tècnica, enginyer, a temps parcial a raó de 4 hores 
setmanals a Enric Aparicio Bardolet, amb efectes des del dia 13 de maig de 2019. 
 
Vist que en data 13 de maig de 2019 el treballador d’aquesta corporació, Enric 
Aparicio Bardolet, ha presentar la declaració de compatibilitat per a realitzar l’activitat 
professional d’enginyer per compte propi i amb contracte de serveis en altres 
administracions públiques. 
 
Tenint en compte que la seva relació laboral amb aquesta corporació es troba 
regulada per la normativa d’incompatibilitats d’acord amb el que estableixen els articles 
1 i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques. 
 
Vist que les activitats per les quals l’interessat sol·licita la compatibilitat, tan de caràcter 
públic com privat, no afectaran l’activitat desenvolupada en aquesta entitat ni a la seva 
jornada laboral. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament té la competència per resoldre la sol·licitud segons el 
que estableixen els articles 11 a 14 de la llei d’incompatibilitats. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar la compatibilitat del senyor Enric Aparicio Bardolet, per al 
desenvolupament de l’activitat privada i pública d’enginyer amb els límits i condicions 
que es troben regulades a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del 
personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- COMPROMIS PER A LA CREACIO D'UNA RESIDENCIA PER A LA GENT 
GRAN A SANT JULIA DE VILATORTA 
 
L’alcalde exposa que en aquest punt de l’ordre del dia es plantejava un compromís de 
l’Ajuntament per a la creació d’una residència a Sant Julià de Vilatorta, però considera 
que s’ha de tenir en compte l’oportunitat que li ha demanat el portaveu del grup 
municipal del Pdecat per tenir la informació necessària per prendre en consideració la 
proposta. 
 



 
 
 

 
 

El regidor Jaume Miravet afirma que el seu grup municipal té molt interès en la creació 
d’un servei de residència a Sant Julià de Vilatorta, però que per votar a favor d’una 
proposta que implica compromís cal estar informat, i que en aquest sentit no se’ls ha 
tingut en compte en cap de les reunions on s’ha tractat des de l’emplaçament fins el 
número de places, els costos... 
 
L’alcalde creu que es tracta d’un projecte molt important , de poble, en el qual tothom 
s’hi ha de sentir identificat. Considera que és un tema que requereix unanimitat, com 
s’ha fet en altres qüestions importants per al municipi com la implantació del sistema 
de recollida “porta a porta”, i en conseqüència proposa retirar de l’ordre del dia aquest 
punt per tal que es pugui informar als regidors del grup municipal Pdecat de les 
gestions fetes en relació a la creació d’una residència, emplaçant als membres de la 
Corporació a una nova sessió plenària per aprovar la proposta.  
 
Tots els regidors estan d’acord. 
 
 
4.0.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PUNTUAL INCORPORACIO DE DUES 
EDIFICACIONS AL CATALEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
En la sessió plenària de data 18 de juny de 2018, es va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) “Esmenes i 
aclariments de la normativa i de la documentació gràfica”, en la qual estava inclosa la 
incorporació en el catàleg de masies i cases rurals de les dues edificacions del Bosc 
del Quer, per reunir les condicions per estar-hi incloses i que erròniament no hi 
figuraven des de l’aprovació del POUM. 
 
Considerant que l’únic apartat de la modificació del POUM “Esmenes i aclariments de 
la normativa i de la documentació gràfica” que afectava el sòl no urbanitzable 
complicava el tràmit ambiental per a la seva aprovació, s’ha redactat una modificació 
puntual amb l’únic objecte d’incloure en el catàleg de masies i cases rurals de les dues 
edificacions del Bosc del Quer. 
 
Vista la Resolució de data 30 d’abril de 2019 de l’Oficina territorial d’acció i avaluació 
ambiental de Barcelona, sobre la presència d’efectes significatius sobre el medi 
ambient de la Modificació puntual del POUM per a la incorporació de dues edificacions 
en el Catàleg de masies i cases rurals, en el sentit de determinar que l’expedient no 
s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal relativa la incorporació de dues edificacions en el catàleg de masies i cases 
rurals. 
 
Segon.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions; d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, en l’àmbit afectat per la modificació puntual, tal com 



 
 
 

 
 

s’identifiquen gràficament en el corresponent plànol específic de delimitació de l’àmbit 
objecte d’aquesta modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública la modificació del planejament pel termini d’un 
mes a partir de l’endemà de la darrera publicació dels corresponents anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al diari  “Ara”, i al web de l’Ajuntament (seu 
electrònica). 
 
Quart.- Sol·licitar els informes sectorials corresponents.  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
5.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat l’alcalde demana si algun regidor té preguntes per formular, 
demanant la paraula el regidor Jaume Miravet que pregunta l’estat d’execució dels 
treballs de construcció dels vestidors, a la qual cosa li respon la regidora Montse Piqué 
explicant que el termini establert en el contracte acaba el mes de juliol, però que la 
previsió del contractista és d’acabar-ho abans. 
 
L’alcalde informa als assistents dels propers actes organitzats per l’Ajuntament com la 
caminada del dia 19 de maig i la Fira del Tupí del cap de setmana de l’1 i 2 de juny, de 
la qual destaca l’exposició de ceràmica feta per presos, com a forma de reivindicació 
de país a través de l’art de la ceràmica. La presidència d’honor d’aquest any recau en 
Meritxell Bonet, dona de Jordi Cuixart, la qual no pot assegurar la seva assistència 
perquè està en funció de les visites que pot fer a la presó. 
Referent a la Fira, el regidor de turisme, Lluís Solanas, vol remarcar la incidència 
d’aquesta edició en temes lúdics i recorda als assistents que la direcció enguany ha 
anat a càrrec de Núria Nofraries, canviant la direcció des de l’inici de la Fira. 
 
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió, de la qual 
com a secretària en transcric la present acta. 
 
Signat electrònicament. 
 
 
 
 
 
 
 
 


