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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 18/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 3 d’octubre de 2016 
Horari: de les 10 del vespre  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 18/2016. 
3. Certificació núm.6 i última obra de renovació d’infraestructures dels carrers del 

nucli antic. Acta de res contradictoris 
4. Llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Pròrroga conveni amb el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la 

defensa dels animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de 
companyia abandonat o perduts 

6. Atorgament subvencions entitats sense ànim de lucre 
7. Bases i convocatòria subvencions activitats esportives extraescolars  
8. Sol·licitud subvenció equipaments culturals 



9. Informacions regidories:  
- Diada del voluntariat 
- Pla econòmic-financer. Inversions 2016-2017 
- Gestió de serveis per part de les corresponents regidories 
- 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 19 de setembre de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de 
ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 18/2016. 
Vista la relació 18/2016 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 98.760,29 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 

3. CERTIFICACIÓ NÚM.6 I ÚLTIMA OBRA DE RENOVACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC. ACTA DE 
PREUS CONTRADICTORIS. 

 
Vista la certificació núm.6 i última de l’obra “Renovació d’infraestructures i serveis dels 
carrers del nucli antic” presentada per l’empresa contractista Salvador Serra, SA, amb la 
conformitat del tècnic municipal director de l’obra, que és d’un import de 34.858,83 € més 
7.320,35 € en concepte d’IVA. 
 
Vista l’acta de preus contradictoris núm.1 que acompanya la certificació, referent a la 
partida d’excavació de pedra, no contemplada en el projecte, i signada per la direcció de 
l’obra i per l’empresa contractista, que justifica la desviació de 24.405,54 € respecte 
l’import adjudicat de 277.828,86 €.  
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern, 
s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.6 i última de les obres “Renovació d’infraestructures i 
serveis dels carrers del nucli antic” i reconèixer l’obligació per un import de 42.179,18 € 
IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar l’acta de preus contradictoris núm.1 signada per la direcció de l’obra i 
per l’empresa contractista. 
 



Tercer.- Condicionar l’acord a l’aprovació de la modificació pressupostària corresponent 
que haurà de suplementar el crèdit de l’aplicació pressupostaria 10.151.619.00 amb 
2.794,46 €. 
 
Quart.- Aprovar la cessió de crèdit a favor de l’entitat bancària designada pel contractista. 
 
 

4. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES. 
 

1) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 

 
Expedient núm.  77/16 
Data sol·licitud:  14 de setembre de 2016 
Sol·licitant: Adriana Balasch Capelleras 
Obres: repassar les teulades: netejar i recol·locar les teules 
Emplaçament: carrer Núria, 4-6 i carrer Compositor R. Victori, 1 
 
Expedient núm.  78/16 
Data sol·licitud:  16 de setembre de 2016 
Sol·licitant: Dolors Viñeta Font 
Obres: Treure graó i fer rampa a l’entrada de la botiga 
Emplaçament: Avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 34 B 
 
Expedient núm.  79/16 
Data sol·licitud:  16 de setembre de 2016 
Sol·licitant: Jaume Camps Aumatell 
Obres: Canviar rajoles de la paret i el terra de la cuina i col·locar gres 
Emplaçament: carrer Dr. Guerra, 5 A 
 
Expedient núm.  65/16 
Data sol·licitud:  11 d’agost de 2016 
Sol·licitant: Cunicultura Ausió Clapés SCP 
Obres: excavació d’una rasa per portar llum a la granja de conills 
Emplaçament: Les Vinyes 
 
 

2) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licitud per a la 
instal·lació d’una grua torre: 

 
Promotors:  Albert Camps Roget i Marta Vaqué Cruselles 
Emplaçament: carrer Centre, 29 
Exp. núm.: 68/16 
Obres: construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
Instal·lador: Estructures Gurb SL 
 
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 del de tercer, amb les condicions establertes en els corresponents informes 
tècnics, i notificar-ho als interessats, aprovant la liquidació de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i la taxa corresponent a cada expedient. 
 
 

5. PRÒRROGA CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I 
L’ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA, PER A 
LA RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONAT 
O PERDUTS 

 
El Consell Comarcal d’Osona ha proposat a l’Ajuntament la pròrroga d’un any del conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la Defensa dels 
Animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o 
perduts, el qual finalitza el proper 31 de desembre de 2016. 
 
Aquesta pròrroga ja es preveia en el conveni signat l’any 2012, sempre que les parts 
manifestéssin de forma expressa la seva voluntat de prorrogar-lo amb una antelació 
mínima de tres mesos abans de la finalització de cada període. 
 
Atès que el termini màxim del 30 de setembre no permetia sotmetre l’assumpte a la Junta 
de Govern Local, per decret de l’alcaldia de data 30 de setembre de 2016, es va resoldre 
sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona, la renovació del conveni entre el Consell 
Comarcal d’Osona i l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona, per a  la 
recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts, per un any més, 
finalitzant aquest el 31 de desembre de 2017, resolució pendent de ratificació per part de 
la Junta de Govern, com òrgan competent. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda ratificar íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia, facultant l’alcalde 
per a signar la documentació necessària per a la formalització del present acord. 
 
 

6. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
 
Vista la proposta de resolució de la concessió de subvencions elaborada per l’òrgan 
col·legiat previst a la base 12a de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre, any 
2016, segons la qual s’han aplicat els criteris de valoració aprovats per la Junta de 
Govern, distribuint l’import sobrant per diferència entre el sol·licitat i l’atorgat a les entitats 
que demanen menys que el que els pertoca per aplicació dels criteris de puntuació, d’una 
manera proporcional entre la resta d’entitats. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Aprovar la concessió de les subvencions a les entitats sense ànim de lucre amb 
els imports que es detallen: 
 



ENTITAT  € 

club patinatge artístic  500,00

abarabake  688,57

agrupació sardanista Sant Julià   1.548,12

club esportiu Vilatorta  1.659,54

associació de veïns de Vilalleons  500,00

caramelles del Roser  1.113,83

Club ciclista calma  672,59

coral cants i rialles  800,00

geganters  i grallers  800,00

terra de tupinots   953,09

tupinots consell de joventut  1.704,26

   10.940,00

 
 
Segon: Notificar l’atorgament a cadascuna de les entitats fent constar que abans del 30 
de novembre de 2016 hauran de presentar la justificació d’acord amb el que estableix la 
base 17a de la convocatòria. 
 
Tercer: Reconèixer l’obligació dels imports atorgats, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 13.341.480.03; 04.334.480.04 i 05.326.480.06 de l’estat de despeses del 
vigent pressupost.  
 
Quart: Aprovar que la convocatòria anual es faci el mes d’abril considerant que les 
entitats ja han aprovat els comptes en les respectives assemblees. 
 
 

7. BASES I CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES 
EXTRAESCOLARS  

 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de març de 2014, pel qual es va aprovar 
l’adhesió a les Bases Reguladores d’ajuts d’urgència social d’Osona, que regulen les 
prestacions econòmiques d’urgència social que es gestionen des dels serveis socials 
bàsics de la comarca d’Osona, i el seu procediment de concessió. 
 
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província  de data 29 de gener de 2014. 
 
Vista la proposta de convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores d’ajuts d’urgència social, 
per a  l’atorgament de subvencions per a activitats esportives extraescolars, any 2016. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta proposta és el finançament de  la inscripció a les activitats 
esportives extraescolars per part d’infants i/o adolescents de 6 a 16 anys de Sant Julià de 
Vilatorta. 



 
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 de les 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 inscripció i  participació a les 
activitats esportives extraescolars per part d’infants i/o adolescents de 6 a 16 anys de 
Sant Julià de Vilatorta, 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 4.000 € que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de  amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 08.231.480.01 i 08.231.480.02. 
 
Tercer.- Introduir la convocatòria a la BDNS per a la seva publicació en el BOPB. 
 
Quart.- Comunicar i publicar aquesta convocatòria a totes les persones potencialment 
beneficiàries.   
 
 

8. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 
 

Vista la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per a obres de restauració i conservació d’equipaments culturals. 
 
Vista la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals “Rehabilitació del 
revestiment de la planta soterrani i façana del Saló Catalunya”, amb un pressupost de 
12.901,47 €. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres de ple dret: 
 
Primer: Concórrer a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per a obres de restauració i conservació d’equipaments 
culturals, per a l’actuació “Rehabilitació del revestiment de la planta soterrani i façana del 
Saló Catalunya”, amb un pressupost de 12.901,47 €. 
 
Segon: Sol·licitar l’import màxim de la subvenció corresponent al 70% del pressupost: 
9.031,03 €. 
 
Tercer: Trametre la sol·licitud corresponent mitjançant l’Eacat, en la forma i termini 
previstos a la convocatòria. 
 
 



9. INFORMACIONS REGIDORIES:  
- DIADA DEL VOLUNTARIAT 

Proper 16 d’octubre celebració de la diada del voluntariat, amb una caminada i dinar a 
Torrents. Gestiona el tema la regidoria de voluntariat. 
 

- PLA ECONÒMIC-FINANCER. INVERSIONS 2016-2017 
Pendent import definitiu inversió vestidors zona esportiva.  Gestionen el tema les 
regidories de serveis i d’esport. 
 

- GESTIÓ DE SERVEIS PER PART DE LES CORRESPONENTS 
REGIDORIES 

S’ha tramès la relació de serveis a cada regidoria, pendent correccions per part de 
cadascuna. Gestiona el tema el regidor d’hisenda. 
 

- 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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