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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 2/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data:  25 de gener de 2016 
Horari: de 2/4 de 10 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 2/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions canvis de nom d’activitats. 
5. Adhesió al Protocol regulador del servei de préstec de material esportiu i 

recreatiu de la Diputació de Barcelona. 
6. Conveni Programa “Anem al teatre”. 
7. Sol·licituds a la convocatòria Xarxa Barcelona: Catàleg de serveis i meses de 

concertació (inversions) 2016-2019. 
8. Concessió directa subvencions 2015 
9. Informacions de les 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 11 de gener de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 2/2016. 
Vista la relació 2/2016 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 97.012,48  
€, dels quals 15.496,47 € es correspon amb la certificació 1a i única de l’obra de 
pavimentació pista zona piscines, 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. 104/15 
Data sol·licitud:  15 de desembre de 2015 
Sol·licitant: Congregación Legionarios de Cristo 
Obres: reformes interiors: enderroc i reposició de paviments, desmuntatge i reposició de 
fals sostre, substitució d’elements sanitaris i adequació de desguassos de sanejament. 
Emplaçament: Avda. de Vic, 13 
 
Expedient núm. 105/15 
Data sol·licitud:  15 de desembre de 2015 
Sol·licitant: Promocions Bellpuig CB 
Obres: acabar obres incloses en llicència urbanística 144/09 i 58/12 
Emplaçament: carrer Comerç, 27 
 
Expedient núm. 106/15 
Data sol·licitud:  24 de desembre de 2015 
Sol·licitant: Hotel Torre Martí SL 
Obres: ampliació d’un habitatge ubicat dins l’edifici de l’hotel Torre Martí 
Emplaçament: carrer Ramon Llull, 11 
 
Expedient núm. 1/16 
Data sol·licitud:  8 de gener de 2016 
Sol·licitant: Joan Vila Vilarrasa 
Obres: canviar banyera per plat de dutxa 
Emplaçament: avda. Jaume Balmes, 14 
 



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. COMUNICACIONS CANVIS DE NOM D’ACTIVITATS. 
 
Vistes les sol·licituds presentades per les quals es demana el canvi de nom de la 
titularitat de les respectives activitats. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i adequació de la 
normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient  
 
Vist el que disposa l’article 64 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats, en relació a la transferibilitat de les activitats incloses en 
l’annex III. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de les següents activitats:  
 

- Panificadora Vic SA 
Elaboració i venda de pa, brioxeria i productes de pastisseria 
Carrer Núria, 12 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: Pastisseria Crossandra SL 
 

- Antonio Reina Picas 
Bar-restaurant (el Frankfurt) 
Avda. Sant Jordi, 19 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: Lluís Crispi Laparra 

 
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en els 
deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de l’antic 
titular. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 

5. ADHESIÓ AL PROTOCOL REGULADOR DEL SERVEI DE PRÉSTEC DE 
MATERIAL ESPORTIU I RECREATIU DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

 
Vist el Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província de Barcelona 
per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de préstec, de 
material esportiu i recreatiu d’esports de la Diputació de Barcelona. 
 



Atès que aquest Ajuntament ha fet ús en diversos esdeveniments del material que la 
Diputació de Barcelona  té en préstec, amb una valoració positiva, considerant convenient 
disposar de forma puntual i gratuïta del material que hi ha en el catàleg amb les 
condicions de cessió i utilització previstes en el Protocol. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’adhesió al Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la 
província de Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que reglaran el 
servei de préstec, de material esportiu i recreatiu d’esports de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Designar Nil Puigivila Ylla-Català, com a tècnic interlocutor amb la Diputació de 
Barcelona per a qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació al material prestat. 
 
Tercer: Facultar l’alcalde perquè signi la documentació necessària per a la formalització 
del present acord. 
 
Quart: Notificar aquest acord a l’Àrea d’esports de la Diputació de Barcelona, als efectes 
oportuns. 
 

6. CONVENI PROGRAMA “ANEM AL TEATRE”. 
 
En data 16 de febrer de 2012, per decret de l’alcaldia es va aprovar el Protocol d’adhesió 
al programa “Anem al Teatre”, organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, 
pels cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 
 
Atès que la vigència de l’actual protocol d’adhesió finalitza amb el curs escolar 2015-
2016, i des de la regidoria d’educació es valora positivament l’experiència d’aquests 
cursos, cal aprovar el nou conveni tipus d’adhesió al programa Anem al teatre segons 
minuta aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 23 de 
setembre de 2015. 
 
Per unanimitat dels tres regidors de ple dret que componen la Junta de Govern, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar la minuta del conveni tipus del programa Anem al teatre pel període 
2016-2020, amb la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Facultar l’alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall, per a la formalització del 
conveni. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, 
als efectes oportuns. 
 
 
 
 



7. SOL·LICITUDS A LA CONVOCATÒRIA XARXA BARCELONA: CATÀLEG 
DE SERVEIS I MESES DE CONCERTACIÓ (INVERSIONS) 2016-2019. 

 
La Diputació de Barcelona, en data 17 de desembre de 2016 va aprovar el Catàleg de 
serveis en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovat el 26 de 
novembre de 2015, que dóna suport als governs locals a través de diferents instruments 
de cooperació, amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades pels governs 
locals. 
 
Estudiades per cada regidoria els recursos que el catàleg ofereix en els respectius àmbits 
i la seva adequació a les necessitats municipals, i tenint en compte que el termini per a 
les sol·licituds de recursos econòmics finalitza el proper 2 de febrer, establint-se uns 
terminis més llargs per a  les sol·licituds de recursos tècnics i materials, s’acorda per 
unanimitat dels tres regidors de ple dret que componen la Junta de Govern, presentar les 
següents sol·licituds de recursos de caràcter econòmic: 
 

 
 
Així mateix la Diputació de Barcelona va aprovar les instruccions de presentació de 
sol·licituds per a les Meses de concertació com a instrument del sistema de cooperació 
dins l’àmbit del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019, en el qual l’Ajuntament ha 
d’expressar prèviament les necessitats prioritzades, per tractar en les Meses de 
concertació i assolir el preacord com a reconeixement de l’existència plena d’un 
compromís de suport per a la realització total o parcial de les actuacions en els àmbits de 
cooperació següent: 

a) Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació econòmica. 
b) Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica. 
c) Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social. 
d) Solvència financera. 

S’acorda per unanimitat dels tres regidors de ple dret que componen la Junta de Govern, 
presentar les següents sol·licituds a les Meses de concertació, acompanyades de la 
documentació corresponent segons les instruccions de presentació de sol·licituds per a 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Actuació Recurs Import Pressupost Import Sol·licitat
Projecte vincles de terrissa Projectes de cooperació 18.750,00 15.000,00
Internacionalització de la fira de ceràmica i terrissa el Tupí Iniciatives per a la projec 7.000,00 4.900,00
Implantació de plafons amb un sistema d'audioguia descarregable al mòbil a través d'InterneProductes turístics innov 6.750,00 5.400,00
Publicació de l'obra: El P. Manuel Cazador o la passió per la ciència Publicacions locals 7.143,76 7.143,76
8a Fira de ceràmica i terrissa el Tupí Comerç, fires i mercats d 41.000,00 15.000,00
Rehabilitacio parcial de Ca la Mestra Reforma, condicionamen 26.034,92 24.000,00
Adequació del semisòtan de l'edifici de l'Arca de Noè Adequació i activació d'e 29.453,55 15.000,00
Visites informatives i inspeccions sobre seguretat alimentària Seguretat alimentària 2.100,00 2.000,00
Serveis municipals de consum Serveis municipals de co 2.000,00 1.500,00
Animals de companyia (gossos i gats) Animals de companyia ( 3.827,30 1.000,00
Adequació acústica al consultori mèdic Adquisició de sonòmetre 11.686,18 10.000,00
Prevenció i gestio de residus en els edificis municipals i als parcs infantils Activitats de sensibilitza 6.000,00 5.000,00
Prevenció de legionel.losi i control de plagues Sanitat ambiental 5.996,84 4.000,00
Actuacions de gestio i control d'activitats comunicades Finançament del servei d 5.000,00 5.000,00
Línia de beques per activitats esportives per prevenir el risc d'exclusió Esport per prevenir el ris 2.600,00 2.200,00
Pla de prevenció de droguodependències Sant Julià. Campanya pel Civisme i el consum resPromoció de la salut 3.640,00 3.640,00
Espai Jove. Espai de integració sociocultural Educació per al Desenvo 2.600,00 2.000,00
Espai Jove ampliat en coordinació amb Projecte enxeneta Millora de l'èxit escolar i 5.900,00 5.900,00
Instal·lació d'un sistemba de telegestió i domòtic per la gestió de calefacció de la Llar d'InfanImplantació de mesures 7.094,84 7.094,84
Projecte PIDCES. Accions per l'enfortiment del teixit associatiu. Accions de foment de l'empFinançament en l'àmbit d 39.075,00 21.800,00
Programes de sensibilització i nivell elemental musical descentralitzats al territori Funcionament d'escoles 600,00 600,00
Descalsificador per garantir la conservació del circuit de climatització de la pista principal deMillora del material espo 19.870,20 10.525,68
Caminada popular de les Guilleries i Torneig de bàsquet BBVA de Sant Julià Activitats esportives loca 14.000,00 7.000,00



 
 

 
 
 
 

8. CONCESSIÓ DIRECTA SUBVENCIONS 2015 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern del passat 11 de gener de 2016, relatiu a la concessió 
de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre 
inscrites en el registre municipal d’entitats, per al foment de l’associacionisme a través de 
la realització d’activitats i projectes per part d’aquestes entitats.  
Atès que hi ha entitats que malgrat no reunir les condicions exigides a la convocatòria o 
bé no adaptar l’activitat als criteris de puntuació de les bases, realitzen activitats i/o 
projectes d’interès municipal que poden ser objecte de subvenció pel procediment de 
concessió directa. 
Vist que en la sessió plenària de data d’avui, s’ha aprovat la modificació pressupostària 
6/2015 que conté la previsió nominativa de les següents subvencions:  

 
 
Vist que el pressupost per a l’exercici 2015 preveu les següents subvencions 
nominatives: 
 
12.323.480.06 Subvenció entitats  educatives AMPA Bellpuig 3.601,00 € 
08.232.480.05 Subvenció entitats benestar social. Agrupació 

familiar 
   300,00 € 

 
Vistes les peticions formulades per següent entitats per tal que els sigui concedida una 
subvenció per col·laborar en el finançament de les respectives activitats: 

- Entitat esportiva Escuderia Osona: 18è Ral·li esprint Sant Julià  
- Club Ciclista Vic: acte organitzat durant la Festa Major 2015 
- Associació familiar de Sant Julià de Vilatorta: entitat social de caràcter mutualista 

que gestiona el finançament dels sepelis i enterrament dels socis.  
- Associació de mares i pares del col·legi del Roser: organització d’activitats 

extraescolars i d'entorn, seguiment dels projectes de centre, escola de pares i 
també exercici de les funcions encomanades pel projecte educatiu de centre. 

- Associació de mares i pares de la llar d’infants municipal “Patuleia”: organització 
d’activitats extraescolars i d'entorn, seguiment dels projectes de centre, escola de 
pares i també exercici de les funcions encomanades pel projecte educatiu de 
centre. 

nom de l'actuació àmbit de cooperació classe de recursimport projectimport sol∙licitaperiodificacfinançament dades de program

NOUS VESTIDORS A LA ZONA ESPORTIVA nova inversió  ajut econòmic 395.900,51 € 175.000,00   2016 recursos propis‐2016‐2017

REFORMA DEL CARRER DE LA RAMBLETA  manteniment i reposició d'inajut econòmic 406.496,02 € 175.000,00   2017 endeutament‐su2017‐2018

ITINERARI DE BICICLETES , VIANNATS I AMPLIACIÓnova inverisó ajut econòmic 166.443,28 € 108.218,65   2017 58224,63 conve 2017‐2018

CONSTRUCCIÓ JARDÍ TERAPÈUTIC CENTRE DE DI nova inversió  ajut econòmic 57.381,70 € 57.381,70     2018 subv  2018

12,326,48011 Subvenció AMPA Patuleia ‐  €                 400,00 €           400,00 €                   

12,326,48012 Subvenció AMPA El Roser ‐  €                 400,00 €           400,00 €                   

13,341,48013 Subvenció Escuderia Osona ‐  €                 1.500,00 €       1.500,00 €               

13,341,48014 Subvenció Club Ciclista Vic ‐  €                 300,00 €           300,00 €                   



- Associació de mares i pares de l’escola Bellpuig: organització d’activitats 
extraescolars i d'entorn, seguiment dels projectes de centre, escola de pares i 
també exercici de les funcions encomanades pel projecte educatiu de centre.  

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 8/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment per l’Ajuntament en 
sessió plenària de data 28 de setembre de 2015 ii definitivament d’una manera 
automàtica per no haver-se presentat cap reclamació en el termini establert en els 
anuncis del DOGC de 22 d’octubre de 2015, del BOPB de 26 d’octubre de 2015, del 
tauler d’anuncis municipal i del web de l’Ajuntament. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten la 
concessió de subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat al que 
preveu l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en els casos concrets objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat 1.a) de l’article 15 de l’Ordenança: “Quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de 
crèdits aprovades pel Ple.” per tal que es pugui procedir a la concessió de les 
subvencions per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 de la LGS habilita a que aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni. En aquest mateix sentit  l’article 15.2  de l’Ordenança 
General preveu que els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les Corporacions Locals. 
 
Atès que segons l’apartat 2n de l’article 15 de l’Ordenança General, en el text del 
conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixarà el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat. 
 
Per unanimitat dels tres regidors de ple dret que componen la Junta de Govern, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’atorgament de les següents subvencions per concessió directa: 

- AMPA Patuleia       400,00 € 
- AMPA Bellpuig      3.601,00 € 
- AMPA Col·legi El Roser      400,00 € 
- Escuderia Osona     1.500,00 € 
- Club ciclista Vic       300,00 € 
- Associació familiar Sant Julià de Vilatorta    300,00 € 

 



Segon: Aprovar la minuta dels corresponents convenis reguladors de la subvenció. 
 
Tercer: Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de la subvenció amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’exercici 2015: 
08.232.180.05; 12.326.480.11; 12.326.480.12; 12.323.480.06; 13.341.480.13; 
13.341480.14.  
 
Quart: Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades en règim de concessió directa. 
 
 

9. INFORMACIONS DE LES REGIDORIES. 
 

- Projecte taller de teatre: proposta que s’ha presentat a l’Ajuntament per a 
l’organització d’un taller de teatre adreçat als joves que es faria els dissabtes al 
matí durant el curs escolar. S’estudiarà la fórmula per a gestionar aquest projecte. 
Gestiona el tema la regidora de joventut. 
 

 
 
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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