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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 9/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 17 de maig de 2016 
Horari: de les 4 a ¾ de 7 de la tarda 
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 Comas, regidor 
- Trini Subirana  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 10/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Adhesió a “Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016”. 
5. Delegació al Consorci d’Osona dels Serveis Socials del Fons de prestació de 

finançament de l’àmbit de benestar social de la Diputació de Barcelona. 
6. Bases i convocatòria beques casal d’estiu i camp de treball 2016. 
7. Licitació del servei de bar-restaurant pavelló i bar piscines. 
8. Informacions regidories. 

 
 
 



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 2 de maig de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 10/2016. 
Vista la relació 10/2016 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 57.987,99 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 

 
3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 

PRÈVIES. 
Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  32/16 
Data sol·licitud:  28 d’abril de 2016 
Sol·licitant: Montse Vila Blanch 
Obres: Arrebossar paret per posar nous miralls i fer tres rases de llums 
Emplaçament: carrer Núria, 8 
 
Expedient núm.  34/16 
Data sol·licitud:  2 de maig de 2016 
Sol·licitant: Immaculada Tió Oriol 
Obres: Treure banyera i col·locar plat de dutxa i ajustar rajoles perímetre plat de dutxa 
Emplaçament: carrer Mercè, 36 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència urbanística d’obra, 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. ADHESIÓ A “CATALUNYA REGIÓ EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 
2016”. 

 
Catalunya ha estat designada Regió Europea de la Gastronomia 2016. Aquest és un 
reconeixement pioner que s’inicia en el marc d’Europa. L’elecció de Catalunya suposa 
una gran oportunitat per a posar més en valor i promoure el patrimoni agroalimentari i 
gastronòmic català. 



La candidatura l’ha promogut la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i d’Empresa i Ocupació, a través de 
l’Agència Catalana de Turisme, conjuntament amb entitats, agents i personalitats del 
país. 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és un projecte viu i es vol que sigui el 
més inclusiu possible. El sector agroalimentari i gastronòmic català abraça un amplíssim i 
divers teixit d’iniciatives, produccions i elaboracions agroalimentàries de qualitat, fires i 
mercats, rutes i experiències turístiques, festes i campanyes gastronòmiques, col·lectius 
de cuina, gremis..., així com centres de recerca i formació, equipaments, organitzacions 
professionals, associacions, etc. La celebració el 2016 de Catalunya com a Regió 
Europea de la Gastronomia vol contribuir a sumar esforços entre totes aquestes 
iniciatives i agents, enfortir i consolidar el marc de col·laboracions, i donar-los major 
visibilitat a Catalunya, Europa i al món. 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 comparteix els objectius de la 
Plataforma European Regions of Gastronomy (www.europeanregionofgastronomy.org), 
que són els de destacar les diferents cultures alimentàries europees, estendre l’educació 
per a una alimentació saludable i sostenible, fomentar la innovació gastronòmica, i en 
definitiva contribuir a una millor qualitat de vida de les persones.  
Des de Catalunya es posarà especial atenció en la relació entre els productes 
agroalimentaris locals, la cuina i el paisatge, com elements interconnectats i vectors de la 
identitat i el desenvolupament sostenible d’un territori, posicionant tanmateix Catalunya 
com a destinació turística enogastronòmica. El propòsit és també compartir coneixement i 
experiències amb els altres socis participants de la Plataforma European Regions of 
Gastronomy.  
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret de la Junta de Govern Local s’acorda 
l’adhesió a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, assumint els següents 
compromisos: 

a) Fer partícip a Catalunya Regió Europea de Gastronomia 2016 de tots els actes, 
esdeveniments i activitats previstos pel 2016 que puguin incloure’s dins aquesta 
iniciativa. 

b) Contribuir a la difusió de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016,  fent 
ús del seu logotip i referència a la pàgina web i xarxes socials 
(@SomGastronomia #SomGastronomia) en totes les activitats que s’incloguin dins 
el projecte. 

c) Aportar coneixement i expertesa amb la finalitat que el reconeixement de 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 tingui el millor impacte possible 
a curt, a mig i llarg termini. 

L’Ajuntament obtindrà de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 els següent 
compromisos: 

a) Estar informats i fer-lo partícips de totes les activitats i iniciatives que es 
desenvolupin en el marc del projecte i que puguin ser d’interès per al municipi. 

b) A fer difusió a través dels canals de comunicació de Catalunya Regió Europea de 
la Gastronomia 2016 de les activitats i iniciatives que  proposi l’Ajuntament i que 
s’emmarquin dins el projecte. 



c) A recollir les propostes de l’Ajuntament i a prendre-les en consideració amb la 
finalitat de treure el màxim profit del títol i reconeixement de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016. 

 
 

5. DELEGACIÓ AL CONSORCI D’OSONA DELS SERVEIS SOCIALS DEL 
FONS DE PRESTACIÓ DE FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2016 pel qual s’accepta la 
concessió del fons de prestació  “Finançament de l’àmbit de benestar social” en el marc 
del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, d’un import de 10.961,73 €, acordant 
destinar l’ajut econòmic a les actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics i/o 
a programes i actuacions socials. 
 
Considerant que l’Ajuntament du a terme les actuacions de la cartera bàsica de serveis 
socials bàsics i els programes i actuacions socials a través del Consorci d’Osona de 
Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona, del qual en forma part. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Delegar la gestió del fons de prestació  “Finançament de l’àmbit de benestar 
social” d’un import de 10.961,73 €, al Consorci d’Osona dels Serveis Socials. 
 
Segon: Comunicar a la Diputació de Barcelona que l’execució i justificació del fons es farà 
a través de l’esmentat Consorci. 
 

6. BASES I CONVOCATÒRIA BEQUES CASAL D’ESTIU I CAMP DE 
TREBALL 2016. 

 
Vistos els serveis que l’Ajuntament ofereix a infants i joves per l’estiu 2016: 
- Casal d’estiu de la llar d’infants municipal Patuleia per a infants de 0 a 3 anys. Amb 

una durada del 25/07/206 al 12/08/2016. 
- Casal d’estiu per a infants de 3 a 12 anys, amb una durada del 22/06/2016 al 

29/07/2016 i del 22/08/2016 al 9/09/2016. 
- Camp de treball “Camp Tortí” dirigit als joves de 12 a 18 anys, amb una durada del 

4/7/2016 al 15/7/2016. 
 
Amb l’objectiu que tots els infants i joves del municipi puguin participar en aquestes 
activitats sense que raons econòmiques en suposin l’exclusió, s’ha preparat una 
convocatòria d’ajuts d’acord amb les bases d’ajuts d’urgència social aprovades pel 
Consell Comarcal d’Osona, i a les quals es va adherir l’Ajuntament en sessió plenària de 
data 26 de març de 2014. 
 
 



Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 
del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb 
el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el 
termini de presentació de sol·licituds, tràmit que es farà a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions. 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres de ple dret: 
 
Primer.- Aprovar  la convocatòria d’ajuts econòmics per a la participació en el Casal 
d’estiu de la llar d’infants municipal Patuleia; Casal d’estiu per a infants de 3 a 12 anys; i 
en el Camp de treball “Camp Tortí” dirigit als joves de 12 a 18 anys; subvencions que 
s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i amb els criteris establerts a les bases 
d’ajuts d’urgència social a les quals es va adherir l’Ajuntament. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 2.300 € que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de  amb càrrec a l’aplicació 08.231.48002. 
 
Tercer.- Introduir la convocatòria a la BDNS per a la seva publicació en el BOPB. 
 
Quart.- Comunicar i publicar aquesta convocatòria a tots els potencials usuaris dels 
serveis que ofereix l’Ajuntament.   
 
 
 

7. LICITACIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT PAVELLÓ I BAR 
PISCINES. 
 

Incoat l’expedient per a la contractació de la gestió conjunta del servei del bar-restaurant 
al pavelló esportiu municipal i al bar de les piscines municipals. 
 
Redactat el plec de clàusules d’explotació d’ambdós serveis i el plec de condicions 
administratives econòmico-administratives que regulen la contractació. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, els corresponent plec de prescripcions 
tècniques i plec de clàusules administratives particulars del contracte de gestió conjunta 
del servei del bar-restaurant al pavelló esportiu municipal i del bar de les piscines 
municipals. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, establint que el termini de presentació de 
sol·licituds de participació en la licitació serà de quinze dies hàbils a partir de la data 
d’entrega de la invitació.  
 



Tercer.- Acordar invitar en el procediment negociat a tots els restauradors del municipi i 
fer pública la licitació a través dels mitjans electrònics de l’Ajuntament perquè els 
possibles interessats en ser invitats ho puguin comunicar i rebre la corresponent invitació. 
 
 
 

8. INFORMACIONS REGIDORIES. 
 
- EMISSIÓ EN DIRECTE DEL PROGRAMA “LA TRIBU” DE CATALUNYA RÀDIO.  
L’alcalde informa que a partir de l’empresa contractada per a la publicitat de la Fira del 
Tupí s’han establert contactes amb mitjans de comunicació que preveuen: 
- L’emissió en directe el proper 9 de juny, des de la plaça Major de Sant Julià de 

Vilatorta del programa  “la Tribu” de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el diari  “Ara” 
en el que es farà el concurs de la millor coca de Catalunya, i actuacions en directe 

- L’emissió en directe des de Ca l’Anglada del programa 1món.cat el proper 22 de maig 
que es retransmetrà a tota la xarxa de tv locals de Catalunya. 

 
 
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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