
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE JOVENTUT - TUPINOTS 

 
 
Núm. de la sessió: 2/2018 
Data:  11 de Desembre de 2018 
Hora: 18:00 hores 
Lloc: sala de regidors de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
 
Hi assisteixen: 
Divina Costa Muntadas, regidora de Joventut, Salut, Igualtat i Consum de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta 
Marc Vilarrasa, regidor de Festes i Esports de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Eduard Morató – membre del consell de Joventut – Tupinots 
Roger Sellabona - membre del consell de Joventut – Tupinots 
Roger  Vilalta - membre del consell de Joventut – Tupinots 
 
S'ha excusat d'assistir-hi: 
- 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2. Valoració de la festa de la Castanyada 

3. Propostes pel Nadal 2018 (Tupibingo, festa de Cap d’any) 
4. Torn de preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

2. Valoració de la festa de la Castanyada 
 

o El grup que va tocar en directe va agradar molt.   
o La festa va anar bé, es va deixar el pavelló amb les condicions que 

s’havia acordat, endreçat i net. També es va tancar a l’hora acordada 
amb l’Ajuntament.  

o Es valora positivament l’activitat per a següents edicions. 
 

3. Propostes per Nadal 2018 
o Els dos regidors proposen els Tupinots d’agafar el bar del pavelló dels 

dies 26 al 29 de desembre, coincidint amb el Tupibingo i el Saló de 
Nadal.  

o Es parla de les condicions i obligacions derivades del conveni a signar 
entre l’ajuntament i els Tupinots per tal de poder gestionar el bar durant 
els dies 26 a 29 de desembre. 



o El Tupibingo es proposa de fer al pavelló, ja que acaben de fer obres el 
Saló Catalunya.  

o Els Tupinots proposen de fer festa de Cap d’Any.  
 Fer-la al pavelló.  
 Començar a les 1:00 del matí i acabar a les 6:00.  

 
4. Torn de preguntes 

No es va comentar cap tema fora de l’ordre del dia. 

 

ACORDS 

1. Demanar a l’Alcalde hora de finalització de la festa.  
2. Els Tupinots s’encarreguen de fer cartell de festa i avisar els veïns.  
3. L’Ajuntament deixa tot el material necessari per tal de poder realitzar la festa. 
4. Es signarà conveni entre l’Ajuntament i Tupinots fixant les condicions 

acordades. 
5. Remmarcar les condicions de deixar el pavelló endreçat, net i acabar a l’hora 

acordada. 


