
ACTA DE LA SESSIÓ 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 10/2015 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data:  14 de desembre de 2015 
Horari: de 2/4 de 9 a 2/4 12 de la nit 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Cristina Suñén Vilamala, regidora, 1a tinent d’alcalde 
- Lluís Vilalta Vivet, regidor, 2n tinent d’alcalde 

 
Com a regidors requerits per l’alcalde, assisteixen havent estat degudament 
convocats: 
 

- Santi Garolera i Comas, regidor 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Divina Costa Muntadas, regidora 

 
Assisteix com a secretària-interventora: 

 
- Rosa Martínez Costa 

 
ABSENTS 

 
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de factures relació 15/2015. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques.  
4. Conveni Consell Comarcal Osona -Pla ocupacional projecte Ruta de 

l’aeròdrom. 
5. Conveni Consell Comarcal funcionament servei menjador escola Bellpuig. 
6. Informacions regidories:  

- Projecte biblioteca 
- Pressupost 2016 
- Altres. 



 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 

L’alcalde obra la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 30 de novembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels tres membres 
de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 13/2015. 
 
Vista la relació 15/2015 que presenta el regidor d’hisenda d’obligacions reconegudes amb 
càrrec al pressupost municipal amb consignació pressupostària suficient a les 
corresponents aplicacions pressupostàries, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels tres membres de ple dret la seva aprovació per l’import total de 90.573,83  
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 

3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 
Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm. 102/15 
Data sol·licitud:  30 de novembre de 2015 
Sol·licitant: Ignasi Cruzate de Palau 
Obres: refer el mur de la finca 
Emplaçament: carrer de Girona, 7 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sense perjudici de 
tercer, amb les condicions establertes en els corresponents informes tècnics, i notificar-ho 
als interessats.  
 

4. CONVENI CONSELL COMARCAL OSONA -PLA OCUPACIONAL 
PROJECTE RUTA DE L’AERÒDROM. 

 
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament per a la 
realització del programa de treball i formació adreçat a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la renda mínima d’inserció. 

Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, juntament amb els Ajuntament de 
Calldetenes i Santa Eugènia de Berga va presentar una memòria de projecte 
mancomunat per al manteniment de la Ruta de l’Aeròdrom, que ha estat aprovat pel 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb la contractació 
d’un treballador que es trobi en situació d’atur i que sigui beneficiària de la renda mínima 
d’inserció. 



Atès que el treballador que ha de contractar el Consell Comarcal d’Osona començarà a  
treballar el 30 de desembre d’aquest any. 

Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament, s’acorda: 

Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i aquest 
Ajuntament, que estableix les obligacions de cadascuna de les parts respecte el contracte  
del treballador que durà a terme el projecte de manteniment de la Ruta de l’Aeròdrom, 
projecte mancomunat amb l’Ajuntament de Calldetenes i l’Ajuntament de Santa Eugènia 
de Berga. 

Segon: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona i als Ajuntaments de 
Calldetenes i de Santa Eugènia de Berga, als efectes oportuns. 

 
5. CONVENI CONSELL COMARCAL FUNCIONAMENT SERVEI MENJADOR 

ESCOLA BELLPUIG. 
 

Vist que el Consell Comarcal d’Osona té delegades per la Generalitat les competències 
relatives al servei de menjador escolar d’acord amb els Decrets 219/1989 d’1 d’agost, i 
161/1996, de 14 de maig, mitjançant conveni signat a l’efecte el 26 de juliol de 1996. 

Vist l’informe de serveis socials de l’ajuntament, referent a les beques de menjador per el 
curs 2015-2016, que s’han atorgat des del Consell Comarcal d’Osona a 3 alumnes de 
l’escola Bellpuig. 

Atès que l’AMPA de l’escola Bellpuig que gestiona el servei de menjador escolar, ha 
contractat a l’empresa Ecomenja, SL i l’escola és qui percep del Consell Comarcal 
d’Osona els ajuts individuals atorgats a les famílies usuàries d’aquest servei. 

Atès que es produeix un desfasament en el temps entre la data de la factura d’Ecomenja, 
SL i la recepció per part de l’escola de l’import de les beques atorgades pel servei de 
menjador. 

Per unanimitat dels tres regidors de ple dret de la Junta de Govern Local, s’acorda: 

Primer: Aprovar el conveni de col•laboració en matèria de menjador escolar entre 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el centre docent Escola Bellpuig, pel qual el 
primer avança el pagament de la factura d’Ecomenja, i l’escola restituirà l’import de la 
subvenció a l’ajuntament quan el Consell Comarcal d’Osona li hagi transferit.  

Segon: Notificar aquesta resolució a l’escola Bellpuig, a Ecomenja i a l’AMPA. 

Tercer: Facultar l’alcalde perquè signi la formalització del conveni objecte del present 
acord. 

 
6. INFORMACIONS REGIDORIES:  

 



- PROJECTE BIBLIOTECA.  
Aquest tema que sobre la taula per a la propera Junta de Govern Local. 
 

- PRESSUPOST 2016 
 

Amb l’objectiu que en el proper Ple ordinari del dia 21 de desembre es pugui aprovar el 
pressupost de l’exercici 2016, el regidor d’hisenda demana als regidors fer un treball 
conjunt per establir les prioritats per a l’exercici 2016, tenint en compte l’import dels 
ingressos ordinaris, el compliment de la capacitat de finançament, de la regla de la 
despesa, que per aquest any està establert en l’1,8% d’augment respecte la previsió de la 
despesa de l’any 2015 i en el nivell d’endeutament.  

Es parteix d’uns ingressos ordinaris de  2.884.124,57 €. 

L’estudi es fa seguint la classificació orgànica, la classificació que per aquest any 2016 té 
16 apartats:  

1. Urbanisme   Santi Garolera 
2. Noves tecnologies  Joan Carles Rodríguez 
3. Promoció econòmica  Francesc Hervías 
4. Cultura    Lluís Vilalta 
5. Joventut    Divina Costa 
6. Turisme    Lluís Solanas 
7. Voluntariat   Cristina Suñén 
8. Benestar Social   Trini Subirana 
9. Salut    Divina Costa 
10. Serveis    Santi Garolera 
11. Medi Ambient   Lluís Solanas 
12. Educació    Cristina Suñén 
13. Esports    Marc Vilarrasa 
14. Esdeveniments   Marc Vilarrasa 
15. Vilalleons (delegació territorial) Divina Costa 
16. Alcaldia    Joan Carles Rodríguez 

 
Cada delegació conté els següents apartats: 

- Activitats i serveis que gestiona directa o indirectament 
- Recursos humans adscrits  
- Equipaments destinats  
- Entitats relacionades 

 
A partir d’aquí es van tractant un per un els imports que s’imputen a cada aplicació 
pressupostària, ajustant les quantitats per donar compliment a la Llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
A excepció de la inversió per a la construcció dels vestidors del camp de futbol, la resta 
d’inversions estan previstes amb recursos ordinaris. A mesura que l’Ajuntament obtingui 
finançament per a altres inversions es tramitarà la modificació pressupostària 
corresponent per assumir nova despesa en inversió. En aquest sentit es compta amb la 



convocatòria de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, i si 
s’escau el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
 
 

- ALTRES. No es plantegen més temes. 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dóna per finalitzada la sessió ordinària de la 
Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
La secretària-interventora 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
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