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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 8/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 2 de maig de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 a les 12 de la nit 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez  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 9/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions activitats. 
5. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament per al 

finançament i execució de les obres del projecte “Osona, territori Camper” d’adequació 
d’una àrea d’autocaravanes. 

6. Adhesió a la pròrroga del contracte de compra agregada del servei de 
telecomunicacions.  

7. Adhesió al projecte “No puc esperar!”  
8. Resolució de concessió dels ajuts econòmics de Catàleg de serveis Diputació. 
9. 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 18 d’abril de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 9/2016. 
Vista la relació 9/2016 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 32.648,99 
€, 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. 30/16  
Data sol·licitud:  20 d’abril de 2016 
Sol·licitant: Miquel Carrera Busquets 
Obres: arrencar rajoles del terra existent i posar-les de nou 
Emplaçament: avda. Sant Jordi, 5 
 
Expedient núm. 31/16 
Data sol·licitud:  26 d’abril de 2016 
Sol·licitant: M. Rosa Peiron Guàrdia 
Obres: substitució de gres del terrat 
Emplaçament: avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 52, 2n. 4a. 
 
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. COMUNICACIONS ACTIVITATS. 
 

1. Expedient 1/2016. En data 7 d’abril de 2016, Pere Creus Jurado, en nom propi, va 
presentar, davant aquest Ajuntament, una declaració responsable per a l’exercici d’una 
activitat d’emmagatzematge i conservació de productes alimentaris per a la seva posterior 
venda al detall, als baixos del carrer del Centre núm.16, d’aquest municipi.  
 
Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa en 
l’Annex 1 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, per tant activitat econòmica innòcua, subjecte a declaració responsable. 
 
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal, s'ha constatat que les 
instal·lacions s’ajusten a la memòria tècnica i als certificats dels instal·ladors i que 
l’activitat pot funcionar, amb els següents condicionants: 
- Caldrà presentar el certificat final del tècnic redactor del projecte. 

 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
 
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dóna per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la declaració, que el 
senyor Pere Creus Jurado exerceix una activitat d’emmagatzematge i conservació de 
productes alimentaris per a la seva posterior venda al detall, als baixos del carrer del 
Centre núm.16, d’aquest municipi, en virtut de la declaració responsable presentada en el 
seu dia davant aquesta corporació local. 
 
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i 
condicions que es desprenen de la documentació aportada, sens perjudici del dret de 
propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 21: 
taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les 
activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació de 
comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat 
regulada per normativa sectorial, per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 

 
2. Expedient 2/2016. En data 14 d’abril de 2016, Laura Rodríguez Casadevall, en nom 
propi, va presentar, davant aquest Ajuntament, una comunicació prèvia d’obertura per a 
l’exercici d’una activitat de centre de podologia sense intervenció quirúrgica, als baixos de 
l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 31-A, d’aquest municipi.  
 
Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa en 
l’Annex 2 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 



l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, per tant activitat econòmica de baix risc, subjecte al règim de declaració 
prèvia. 
 
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal, s'ha constatat que les 
instal·lacions s’ajusten a la memòria tècnica i als certificats dels instal·ladors i que 
l’activitat pot funcionar, amb els següents condicionants: 
- Caldrà presentar el certificat final del tècnic redactor del projecte. 

 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
 
Primer.-  Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dóna per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, que la 
senyora Laura Rodríguez Casadevall exerceix una activitat de centre de podologia sense 
intervenció quirúrgica, als baixos de l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 31-A, 
d’aquest municipi, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant 
aquesta corporació local. 
 
Segon.- La interessada exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ella mateixa, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 21: 
taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les 
activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació de 
comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat 
regulada per normativa sectorial, per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada. 
 
 

 
5. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 

D’OSONA I L’AJUNTAMENT PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DEL PROJECTE “OSONA, TERRITORI CAMPER” 
D’ADEQUACIÓ D’UNA ÀREA D’AUTOCARAVANES. 

 
A finals de l’any 2014, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, arran de l’oferiment, per 
part de l’organització especial Osona Turisme del Consell Comarcal d’Osona, del servei 
d’assessorament per a la creació d’àrees d’autocaravanes als municipis de la comarca,   
va dirigir un escrit al Consell Comarcal d’Osona exposant la previsió de construir una 
zona per a autocaravanes a la zona de l’aparcament de les Set Fonts, condicionada a 
l’obtenció d’alguna línia de finançament. 
 
En el marc de la convocatòria aprovada per l’Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, per al 
desenvolupament de plans de foment territorial de turisme, el Consell Comarcal d’Osona 



ha obtingut el 50% de finançament per al projecte “Osona, territori camper” que preveu la 
construcció de 12 àrees d’autocaravanes a la comarca d’Osona, entre elles, una en el 
municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament 
per dur a terme el projecte “Osona, territori camper”, en el qual s’estableixen les 
obligacions per ambdues parts en l’execució de les obres d’adequació d’una àrea per a 4 
autocaravanes a l’aparcament del Parc de les Set Fonts, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 6.896,06 €. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
 
Primer: aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarca d’Osona i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per al finançament i execució de les obres del 
projecte “Osona, territori camper” d’adequació d’una àrea d’autocaravanes a l’aparcament 
del parc de les Set Fonts. 
 
Segon: tramitar la corresponent modificació pressupostària que permeti transferir al 
Consell Comarcal d’Osona, abans del 30 de setembre de 2016, l’import corresponent al 
50% del total del cost del projecte corresponent al municipi de Sant Julià de Vilatorta 
(3.496,06€). 
 
Tercer: tramitar la sol·licitud de llicència urbanística amb les condicions que estableix el 
conveni. 
 
Quart: designar el regidor de turisme, senyor Lluís Solanas Roca, com a representant de 
l’Ajuntament a la comissió mixta de seguiment, gestió, interpretació i execució del 
conveni. 
 
Cinquè: facultar l’alcalde per a la formalització del present acord. 
 
Sisè: notificar aquest acord a l’organització especial Osona Turisme del Consell Comarcal 
d’Osona. 
 

 
6. ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE COMPRA 

AGREGADA DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS.  
 

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 24 d’abril de 2013, pel qual s’aprova l’adhesió 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al conveni de col·laboració entre el Consorci 
Localret i la Diputació de Barcelona vigent fins a 31 de desembre de 2017 per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic 
de dades. 
 



Atès que els contractes adjudicats pel Consorci Localret als operadors tenen una vigència 
de dos anys que finalitzen: el 22/7/2016 el servei de telefonia fixa, i el 21/05/2016 els 
serveis de telefonia mòbil i internet i dades. 
 
Considerant que és d’interès per part d’aquest Ajuntament mantenir les condicions 
econòmiques d’aquesta contractació en els serveis de telecomunicacions de veu, 
telefonia mòbil i tràfic de dades. 
 
Vist el model de resolució a adoptar pels ens adherits al conveni, aprovat pel Decret 
2/20126 del President del Consorci Localret. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer: manifestar la conformitat a que el Consorci Localret aprovi una pròrroga per dos 
anys més al període inicial , amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins 
ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i 
ens locals de la demarcació de Barcelona” i, més concretament, en els lots següents: 
 
LOT 1. Serveis de comunicacions de veu fixa. 
LOT 2. Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades. 
LOT 3. Serveis de dades i accés a internet 
 
Segon: Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal 
de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest 
servei durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o 
cost que inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci Localret 
de qualsevol responsabilitat. 

 
 

7. ADHESIÓ AL PROJECTE “NO PUC ESPERAR!”  
 
Vista la proposta presentada per l’Associació de malalts de Crohn i colitis ulcerosa de 
Catalunya d’adhesió al projecte anomenat “No puc esperar!”, pensat per a totes aquelles 
persones que per un problema mèdic no contagiós, necessiten urgentment un lavabo.  
 
Considerant positiva la iniciativa perquè suposa facilitar les condicions de vida de les 
persones que pateixen aquestes malalties, proporcionant la localització i l’accés als 
lavabos, per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’adhesió al projecte “No puc esperar!” presentat per l’Associació de 
malalts de Crohn i colitis ulcerosa de Catalunya, senyalitzant amb els adhesius els 
lavabos dels equipaments i dependències municipals: 
Ca l’Anglada (centre d’informació, punt jove i centre d’interpretació) 
Zona esportiva (pavelló, camp de futbol, pista poliesportiva i vestidors) 



Arca de Noè (Consultori local) 
Bar 7 Fonts 
Casa Consistorial (Ajuntament) 
Piscines municipals 
Centre d’informació Espai Natural 
Casal d’avis 
Centre de dia 
 
Segon: Impulsar el projecte, donant-lo a conèixer als bars, restaurants, fondes i hotels del 
poble, per tal que s’hi adhereixin. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i colitis ulcerosa de 
Catalunya, adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça dels equipaments i dependències 
municipals que s’hi adhereixen.  
 
Quart: Notificar aquest acord als responsables de la gestió dels serveis que es donen en 
cadascun dels equipaments implicats. 
 

 
8. RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS DE CATÀLEG 

DE SERVEIS DIPUTACIÓ. 
 
La Diputació de Barcelona ha aprovat la concessió dels ajuts econòmics dins el marc del 
Catàleg de serveis de Xarxa Barcelona 2016-2019. 
 
A continuació es fa una relació dels ajuts atorgats a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta en relació a les sol·licituds aprovades. 
 

 
 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 

Actuació Programa Recurs Import PressupostImport Sol·licitaImport Atorgat
Projecte vincles de terrissa Cooperació al desenvoluProjectes de cooperació 18.750,00 15.000,00 0
Internacionalització de la fira de ceràmica i terrissa el Tupí Projecció internacional Iniciatives per a la projec 7.000,00 4.900,00 0
Implantació de plafons amb un sistema d'audioguia descarregable al mòbil a través d'Internet Polítiques locals de turisProductes turístics inno 6.750,00 5.400,00 0
Publicació de l'obra: El P. Manuel Cazador o la passió per la ciència Comunicació local Publicacions locals 7.143,76 7.143,76 2.564,10
8a Fira de ceràmica i terrissa el Tupí Estratègia del teixit comComerç, fires i mercats 41.000,00 15.000,00 4.000,00
Rehabilitacio parcial de Ca la Mestra Gestió local de l'habitatgReforma, condicionamen 26.034,92 24.000,00 0
Adequació del semisòtan de l'edifici de l'Arca de Noè Activació temporal d'espAdequació i activació d'e 29.453,55 15.000,00 0
Visites informatives i inspeccions sobre seguretat alimentària Salut pública Seguretat alimentària 2.100,00 2.000,00 2.000,00
Serveis municipals de consum Consum Serveis municipals de c 2.000,00 1.500,00 0
Animals de companyia (gossos i gats) Animals de companyia Animals de companyia ( 3.827,30 1.000,00 1.000,00
Adequació acústica al consultori mèdic Avaluació i gestió ambieAdquisició de sonòmetre 11.686,18 10.000,00 0
Prevenció i gestio de residus en els edificis municipals i als parcs infantils Sensibilització, participaActivitats de sensibilitza 6.000,00 5.000,00 1.327,00
Prevenció de legionel.losi i control de plagues Salut pública Sanitat ambiental 5.996,84 4.000,00 4.000,00
Actuacions de gestio i control d'activitats comunicades Activitats i establiments Finançament del servei 5.000,00 5.000,00 2.924,28
Línia de beques per activitats esportives per prevenir el risc d'exclusió Esport local: activitats eEsport per prevenir el ris 2.600,00 2.200,00 2.062,28
Pla de prevenció de droguodependències Sant Julià. Campanya pel Civisme i el consum respoSalut pública Promoció de la salut 3.640,00 3.640,00 2.000,00
Espai Jove. Espai de integració sociocultural Cooperació al desenvoluEducació per al Desenvo 2.600,00 2.000,00 0
Espai Jove ampliat en coordinació amb Projecte enxeneta Acompanyament a l'escMillora de l'èxit escolar i 5.900,00 5.900,00 0
Instal·lació d'un sistemba de telegestió i domòtic per la gestió de calefacció de la Llar d'InfantsCanvi climàtic i sostenibImplantació de mesures 7.094,84 7.094,84 3.040,00
Projecte PIDCES. Accions per l'enfortiment del teixit associatiu. Accions de foment de l'empreIgualtat i ciutadania Finançament en l'àmbit 39.075,00 21.800,00 10.421,00
Programes de sensibilització i nivell elemental musical descentralitzats al territori Centres i serveis educatFuncionament d'escoles 600,00 600,00 0
Descalsificador per garantir la conservació del circuit de climatització de la pista principal del pEsport local: equipamenMillora del material espo 19.870,20 10.525,68 2.340,00
Caminada popular de les Guilleries i Torneig de bàsquet BBVA de Sant Julià Esport local: activitats eActivitats esportives loca 14.000,00 7.000,00 2.250,00

39.928,66     



 
 
 
 

9. INFORMACIONS REGIDORIES. 
 
- CAMP DE TREBALL ESTIU 2016.  

 
Organització dels treballs que es duran a terme en el marc del casal d’estiu, aquest any 
gestionat directament per l’Ajuntament.  Estructuració de les tasques combinant treball i 
lleure.  
Regidors que gestionen el tema: Divina Costa, Santi Garolera. 
 
 
- FEDER: convocatòria del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) 

per al període 2014-2020, centrada en finançar projectes impulsats per entitats 
locals en els eixos 4 i 6 del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-
2020, destinats a potenciar el desenvolupament dels territoris en temàtica de 
medi natural i patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com el 
desenvolupament de l’eficiència energètica. 

 
Gestió del Fons des del Consell Comarcal d’Osona, a través de dos grups de projectes: el 
primer a nivell de turisme a través d’Osona Turisme i el segon d’estalvi energètic, a través 
de l’Agència d’energia local d’Osona. En el primer àmbit hi entraria el centre 
d’interpretació de Ca l’Anglada i en l’apartat d’estalvi energètic es presentaria la 
substitució amb leds de l’enllumenat públic. 
Gestiona el tema l’alcalde. 
 
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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