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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 9/2015 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data:  30 de novembre 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 14/2015. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques.  
4. Connectivitat internet punt jove equipament pavelló. 
5. Targeta de transport gent gran 
6. Certificacions d’obra Ca l’Anglada 1a i 2a fase 
7. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per a la 

realització del programa de treball i formació adreçat a persones en situació 
d’atur i que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur. 

8. Bases i convocatòria per a l’atorgament de la Beca Josep Romeu 2016-2017 



9. Informacions regidories:  
- Convocatòria comissió de delimitació territorial: Calldetenes i 

Folgueroles. 
- Verificació sobre el terreny d’operacions amb cofinançament FEDER 
- Pressupost 2016 
- Conveni personal laboral 
- Plans ocupacionals Consell Comarcal d’Osona 
- Tècnica auxiliar de joventut 
- Bústies Vilalleons 
- Altres. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

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

L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 16 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 14/2015 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 48.298,83  
€, 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. 94/15 
Data sol·licitud:  12 de novembre de 2015 
Sol·licitant: Elvira Font Martínez 
Obres: canviar peces de gres trencades de la terrassa (2 m2) 
Emplaçament: carrer del Puig, 13 
 
Expedient núm. 96/15 
Data sol·licitud:  18 de novembre de 2015 
Sol·licitant: David Garcia Marin 
Obres: canvi de plat de dutxa 
Emplaçament: carrer del Centre, 21 
 
Expedient núm. 97/15 
Data sol·licitud:  18 de novembre de 2015 
Sol·licitant: Josep Casellas Camprubí 



Obres: Fer vorera de formigó estampat (26 m2) 
Emplaçament: carrer Altarriba, 26 B 
 
Expedient núm. 98/15 
Data sol·licitud:  19 de novembre de 2015 
Sol·licitant: Maria Mercè Pujol Quintana 
Obres: substitució de banyera per plat de dutxa 
Emplaçament: carrer Major, 13 
 
Expedient núm. 99/15 
Data sol·licitud:  20 de novembre de 2015 
Sol·licitant: Comunitat de Veïns Pl. Francesc Macià, 4 
Obres: repassar xemeneies i teulada 
Emplaçament: Pl. Francesc Macià, 4 
 
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.  
 
Es suggereix la possibilitat d’aplicar bonificacions en la quota de l’impost en les obres 
consistents en la substitució de banyeres per plats de dutxa. 
 
 

4. CONNECTIVITAT INTERNET PUNT JOVE EQUIPAMENT PAVELLÓ 
 
Problemes amb la connectivitat a Internet del punt jove, malgrat la inversió realitzada a 
l’estiu. Conveniència de mantenir la connectivitat a Internet del pavelló a pesar de 
l’immediat trasllat del servei a l’edifici de Ca l’Anglada, sobretot pensant amb la sala de 
conferències. S’han de demanar pressupostos alternatius al presentat per a solucionar el 
problema. Necessitat de disposar del projecte de telecomunicacions del pavelló.  
Gestiona el tema el regidor Marc Vilarrasa. 
 
 

5. TARGETA DE TRANSPORT GENT GRAN 
 
Proposta de benestar social per a establir un sistema de bonificació de la targeta de 
transport per a les persones majors de  65 anys, aturades o amb risc d’exclusió social, 
consistent en una subvenció del 50% del preu de la targeta del 10 viatges (T-10). Cost 
aproximat per l’Ajuntament contemplant el supòsit de bonificar 90 targetes mensuals: 
895€ x 50%= 447 € x 12 mesos = 5.364 €. Previsió pressupost exercici 2016. 
Dificultat per establir el sistema de control. Consultes altres Ajuntaments i Consell 
Comarcal d’Osona. 
Gestiona el tema la regidora Trini Subirana. 
 

6. CERTIFICACIONS D’OBRA CA L’ANGLADA 1A I 2A FASE 
 



Vista la certificació núm.1 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 1a fase” presentada per 
l’empresa contractista Voracys, SL, amb la conformitat dels tècnics directors de l’obra, 
que és d’un import de 13.343,83 € més 2.802,20 € en concepte d’IVA. 
 
Vista la certificació núm.1 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” presentada per 
l’empresa contractista Voracys, SL, amb la conformitat dels tècnics directors de l’obra, 
que és d’un import de 13.176,50 € més 2.767,07 € en concepte d’IVA. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 1a fase” 
presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, per un import de 16.146,03 € IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Aprovar la certificació núm.1 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” 
presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, per un import de 15.943,57 € IVA 
inclòs. 
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
06.432.632.01 (1a fase) i 04.333.632.00 (2a fase) de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 
 
 

7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I 
L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL 
I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR I QUE 
HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI D’ATUR. 

 

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 que 
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. 

Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, juntament amb l’Ajuntament de 
Calldetenes va presentar una memòria de projecte mancomunat per al manteniment de la 
Ruta dels Molins, 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 hagi exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur. 

Atès que el treballador ja ha estat contractat per part del Consell Comarcal d’Osona 
començant a treballar el passat 16 de novembre. 

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 dels molins, 
projecte mancomunat amb l’Ajuntament de Calldetenes. 

Segon: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona i a l’Ajuntament de 
Calldetenes, als efectes oportuns. 

 
8. BASES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE LA BECA JOSEP 

ROMEU 2016-2017 
 
Vistes les bases reguladores de la beca Josep Romeu 2016-2017, que recullen els temes 
objecte de subvenció. 
 
Vista la convocatòria de la beca en règim de concurrència competitiva, dotada amb 2.500 
€ i que preveu la possibilitat d’atorgament d’un accèssit per import de 1.000 € com a 
recompensa immediatament inferior al premi de la beca si es considera que un treball 
mereix aquest reconeixement.  
 
Per unanimitat dels 3 regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les bases de la beca Josep Romeu 2016-2017. 
 
Segon.- Convocar la beca corresponent als anys 2016-2017, i fixar el termini de 
presentació de propostes fins el 22 d’abril de 2015. 
 
Tercer.- Condicionar la despesa a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2016 que 
prevegi a l’aplicació pressupostària corresponent l’import de la beca i de l’accèssit que 
s’atorgui. 
 
Quart.- Publicar les bases i la convocatòria de la beca Josep Romeu 2016-2017 en el 
BOP, en el DOGC, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web. 
 
 

9. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- CONVOCATÒRIA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL: 
CALLDETENES I FOLGUEROLES. 

 
La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha convocat als representants de la 
Comissió Territorial d’aquest Ajuntament per a la signatura de les actes de reconeixement 
de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes dels termes municipals de 
Calldetenes i de Folgueroles amb Sant Julià de Vilatorta, pels proper dies 2 i 17 de 
desembre de 2015, respectivament. 
 
Assistiran a les reunions convocades, l’alcalde, el regidor Lluís Vilalta i la secretària de 
l’Ajuntament. S’excusarà l’absència del regidor Santi Garolera i del tècnic Jordi Torrents. 



S’informarà a la Junta de Govern Local de les actuacions dutes a terme a cadascuna 
d’aquestes reunions. 
 

- VERIFICACIÓ SOBRE EL TERRENY D’OPERACIONS AMB 
COFINANÇAMENT FEDER 

 
La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament que el projecte 
“Desenvolupament comercial i turístic de Sant Julià de Vilatorta” ha estat seleccionat per 
realitzar una verificació sobre el terreny, verificant i analitzant la informació introduïda a 
SIFECAT, establint una pista d’auditoria i comprovant l’execució del projecte sobre el 
terreny. 
 
Aquest procés el durà a terme l’empresa Red2Red Consultores SL. 
 
Es mantindrà la Junta de Govern Local informada sobre tot aquest procés de verificació 
“in situ” del projecte de “Desenvolupament comercial i turístic de Sant Julià de Vilatorta”, 
que inclou les actuacions: projecte TIC, Arranjament de la plaça Montseny, regeneració 
urbana nucli antic i 1a fase de reforma de l’edifici de Ca l’Anglada com a punt d’informació 
i centre d’interpretació. 
 

- PRESSUPOST 2016 
 
El regidor d’hisenda informa a la resta de regidors de les reunions que s’estan mantenint 
amb tots i cadascun d’ells per a l’elaboració del pressupost de 2016 en funció de les 
necessitats de cada regidoria. A la propera Junta de Govern Local hi haurà una posada 
en comú per tal d’establir les prioritats per al proper exercici i anivellar el pressupost de 
despeses i d’ingressos. 
 

- CONVENI PERSONAL LABORAL 
 
S’informa de la constitució de la mesa de negociació el passat 24 de novembre i de la 
convocatòria de la propera reunió per al dia 10 de desembre. Els sindicats han demanat a 
l’Ajuntament la documentació referent a l’execució del capítol 1 de l’estat de despeses del 
pressupost de 2015, la plantilla de personal i la documentació relativa a la cotització de 
l’empresa a la Seguretat Social per tots els treballadors. S’entregarà tota la documentació 
sol·licitada que faci referència al personal laboral i que és necessària per al 
desenvolupament del l’exercici de les funcions de representació dels treballadors per part 
del delegat sindical, a excepció d’aquella que contingui dades protegides per la legislació 
de protecció de dades de caràcter personal. 
 

- PLANS OCUPACIONALS CONSELL COMARCAL D’OSONA 
 
El regidor de medi ambient informa de l’estat de contractació de personal en l’àmbit dels 
Programes de treball adreçats a persones en situació d’atur que han exhaurit la prestació 
i/o el subsidi per desocupació i a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció. Respecte el primer que es correspon amb el projecte de manteniment i 
conservació de la Ruta del Molins mancomunat amb l’Ajuntament de Calldetenes, el 



treballador contractat ha començat els treballs el dia 16 de novembre. Pel que fa al segon 
Programa, corresponent al projecte de manteniment i conservació de la Ruta de  
l’Aeròdrom, mancomunat amb els Ajuntament de Calldetenes i de Santa Eugènia de 
Berga, està previst l’inici dels treballs a finals del mes de desembre, i ara s’està treballant 
en la selecció del treballador. 

 
- TÈCNICA AUXILIAR DE JOVENTUT 

 
La selecció de la persona que ha de substituir la tècnica de joventut que en data 9 de 
desembre és baixa voluntària, es gestiona a través de la regidoria de joventut. La 
convocatòria oberta per a la contractació urgent i temporal preveu que es puguin entrar 
currículums fins el proper 4 de desembre, data a partir de la qual es faran les entrevistes 
corresponents a càrrec de les regidores de joventut, educació, voluntariat i del regidor 
d’esports i esdeveniments, àrees que gestionen competències que s’encarreguen al/a la 
tècnic/a de joventut. 

 
- BÚSTIES VILALLEONS 

 
La regidora de l’àmbit territorial de Vilalleons informa del canvi de bústies situades prop 
de la Riereta, amb un mòdul de 36 bústies amb plafó informatiu tancat a la part posterior 
de les bústies. Es demanarà que cada bústia tingui una obertura individual per protegir al 
màxim la confidencialitat. 
 

- ALTRES. 
 
 
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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