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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 3/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data:  8 de febrer de 2016 
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 3/2016. 
3. Certificació obra núm.2 “Restauració de Ca l’Anglada 2a fase.” 
4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Comunicacions canvis de nom d’activitats. 
6. Projecte d’obra “Trasllat de la font al corredor de can Tomàs de plaça” 
7. Pròrroga conveni tècnic de joventut compartit. 
8. Conveni Òmnium Cultural.  
9. Conveni Associació Tapís recollida roba usada. 
10. Informacions de les regidories: 

- Gestió d’instàncies 
- Delimitació terme municipal entre Sant Julià de Vilatorta i 

Folgueroles 
- Projecte biblioteca 



 
 

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 25 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 3/2016. 
 
Vista la relació 3/2016 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 34.388,81 
€, de les quals 17.832,45 € es corresponen a l’import de la 2a certificació de les obres de 
restauració de Ca l’Anglada (2a fase), segons figura en la relació i ordenar-ne el seu 
pagament en el termini previst legalment. 
 

3. CERTIFICACIÓ OBRA NÚM.2 “RESTAURACIÓ DE CA L’ANGLADA 2A 
FASE.” 

 
Vista la certificació núm.2 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 14.737,56 € més 3.094,89 € 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.2 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” 
presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, per un import de 17.832,45 € IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.333.632.00 de 
l’estat de despesa de l’exercici vigent prèvia incorporació de crèdits de l’exercici 2015. 
 

4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES 

Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
Expedient núm. 107/15 
Data sol·licitud:  30 de desembre de 2015 
Sol·licitant: Congregación Legionarios de Cristo 
Obres: reformes interiors consistents en l’ampliació del local de la caldera, nova cuina, 
noves habitacions i bany. 
Emplaçament: Avda. de Vic, 13 



 
Expedient núm. 2/16 
Data sol·licitud:  2 de febrer de 2016 
Sol·licitant: Joan Riera Bagué 
Obres: reparació de la teulada en mal estat 
Emplaçament: carrer Montseny, 23 (Torre Montseny) 
 
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.  
 

5. 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:  
 

- Joan Victori Casanovas 
Bar 
Carrer Núria, 27 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: Josep Gilabert Victori 
 

- Oscar Galian Illamola 
Bar-restaurant 
Carrer Comerç, 17 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: La Nau SCP 

 
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. 
 
 



6. PROJECTE D’OBRA “TRASLLAT DE LA FONT AL CORREDOR DE CAN 
TOMÀS DE PLAÇA”. 

 
Vist el projecte d’obra ordinària “Trasllat de la font al corredor de can Tomàs de plaça” 
amb el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut, redactat per l’arquitecte tècnic 
municipal Jordi Torrents Soler, amb un pressupost d’execució pel contracte de  31.096.04 
€. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària “Trasllat de la font al corredor de 
can Tomàs de plaça” amb el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut, redactat per 
l’arquitecte tècnic municipal Jordi Torrents Soler, amb un pressupost d’execució pel 
contracte de  31.096.04 €. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte per un termini de 30 dies mitjançant 
anuncis al BOPB, al DOGC, al web municipal i al tauler d’anuncis, per a la presentació 
d’al·legacions. 
 
Tercer.- Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, 
s’entendrà aprovat definitivament d’una manera automàtica sense necessitat de prendre 
cap altre acord. 
 

7. PRÒRROGA CONVENI TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT. 
 
Vista la proposta de pròrroga del conveni entre els Ajuntaments de Tavèrnoles, les 
Masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant Pere de Torelló i Sant Julià de 
Vilatorta amb el Consell comarcal d’Osona, per a la continuació del projecte de servei 
tècnic de joventut compartit, inclòs en el Pla comarcal de Joventut. 
 
Atesa la valoració positiva que des de la regidoria de joventut es fa d’aquest projecte en 
vigor des de l’any 2013. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer:- Aprovar la pròrroga del conveni per a la continuació del projecte de servei tècnic 
de joventut compartit, inclòs en el Pla comarcal de Joventut, fins el 31 de desembre de 
2016, entre els Ajuntaments de Tavèrnoles, les Masies de Roda, Vilanova de Sau, 
Calldetenes, Sant Pere de Torelló i Sant Julià de Vilatorta amb el Consell comarcal 
d’Osona.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 3.933 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 05.326.465.00 del pressupost de despeses de l’exercici vigent. 
 



Tercer.- Designar la regidora de joventut, Divina Costa Muntadas, com a representant 
d’aquest Ajuntament a la comissió de seguiment per a la planificació de l’elaboració del 
pla i calendari de treball a desenvolupar en el municipi.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall, perquè signi el conveni i els 
documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 

 
 

8. CONVENI ÒMNIUM CULTURAL.  
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
i Òmnium cultural d’Osona, associació que té per objectiu el foment, el desenvolupament i 
la defensa de la llengua, la cultura i la cohesió social en tots els àmbits de la ciència, les 
arts, les lletres, el pensament i els mitjans de comunicació, en tots els sectors de la 
societat i també davant les institucions, organismes i entitats públiques i privades. 
 
Atès que hi ha coincidència d’interessos entre l’Ajuntament i Òmnium cultural d’Osona. 
 
Vistes les obligacions que s’estableixen en el conveni per part de l’Associació envers 
l’Ajuntament, que inclouen activitats, assessoraments, publicitats...d’interès per a 
l’Ajuntament. 
 
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 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 membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
Òmnium Cultural Osona per un import de 1.000 €. 
 
Segon: Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció. 
 
Tercer: Condicionar el present acord a l’aprovació de la modificació pressupostària que 
prevegi nominativament l’import atorgat al capítol IV de l’estat de despeses de l’exercici 
2016 i de l’aprovació dels pressupostos per a exercicis successius. 
 
Quart: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni. 
 
Cinquè: Notificar aquest acord a l’associació Òmnium Cultural Osona als efectes 
oportuns. 
 

9. CONVENI ASSOCIACIÓ TAPÍS RECOLLIDA ROBA USADA. 
 

En l’acord de la Junta de govern local pres en sessió de data 19 d’octubre de 2015 es 
desistia del conveni vigent amb l’associació Humana per fer la recollida de roba usada en 
el municipi de Sant Julià de Vilatorta i es començaven a treballar les condicions del 
conveni amb l’Associació Tapís perquè facin la recollida de roba usada. 
 
Redactat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i 
l’Associació Tapís pel qual el primer autoritza a instal·lar en el municipi contenidors per a 
la recollida selectiva de roba usada, el producte del qual es destinarà a les finalitats que 
determinen els estatuts de l’entitat sense ànim de lucre, sense que per part de 
l’Ajuntament es generi cap contraprestació econòmica. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i 
l’associació Tapís per a la recollida selectiva en el municipi de roba usada. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni. 
 
Tercer: Designar la regidora Trini Subirana Arumí, per a fer el seguiment de les 
condicions establertes en el conveni. 
Quart: Notificar el present acord a l’Associació Tapís, als efectes oportuns. 
 

10. INFORMACIONS DE LES REGIDORIES: 
 

- GESTIÓ D’INSTÀNCIES 



Amb l’objectiu de donar resposta a totes les sol·licituds, queixes, suggeriments...que es 
registren d’entrada a l’Ajuntament, via electrònica o presencialment, es considera oportú 
centralitzar el seu seguiment a la tècnica de turisme i comunicació. 
 

- DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL ENTRE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA I FOLGUEROLES 

El passat 26 de gener es va fer una reunió amb l’alcalde i la secretària de l’Ajuntament de 
Folgueroles per intercanviar informació sobre els límits entre els dos termes municipals. 
Es va aportar documentació cadastral, urbanística i d’inventari relativa als immobles de 
propietat municipal que són limítrofes amb el terme municipal de Folgueroles.  
De la reunió es va concloure la necessitat d’encarregar a un tècnic la superposició de tota 
la informació sobre una base topogràfica, per tal d’ajustar els límits entre els dos termes i 
poder procedir a la delimitació dels municipis. 
 

- PROJECTE BIBLIOTECA 
La Diputació de Barcelona ja ha fet entrega del mapa de taques per a l’emplaçament de 
la biblioteca a la primera i segona planta de l’edifici de l’Arca de Noè. Es confirma la seva 
viabilitat i resta el projecte d’obra, pel qual es treballarà per obtenir la col·laboració de la 
mateixa Diputació. 
Gestiona el tema la regidora d’educació. 
 

- CAMPIONAT GIMÀSTICA ARTÍSTICA  
Per a la celebració del campionat de gimnàstica artística al pavelló municipal d’esports 
s’han d’estudiar alternatives a la problemàtica de la climatització, que és un requisit tècnic 
que la Federació exigeix. 
Gestionen el tema els regidors d’esports i el de serveis. 
 

- FULLETONS FIRA DEL TUPÍ 
Per tal d’enviar als equips que participaran en el torneig de bàsquet infantil femení que es 
farà el mateix cap de setmana que la Fira del Tupí, l’Associació de Bàsquet Vilatorta ha 
demanat disposar el més aviat possible de fulletons sobre la programació d’activitats de 
la Fira. 
Gestiona el tema el regidor d’esports. 
 
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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