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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 16/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 5 de setembre de 2016 
Horari: de 2/4 de 9  a  ¾ d’1 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 16/2016. 
3. Certificació núm.6 de l’obra de restauració de Ca l’Anglada 2a fase. 
4. Llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Sol·licitud de subvenció per a projectes adreçats a joves d’ajuntaments menors 

de 20.000 habitants amb pla local de joventut. 
6. Sol·licitud de subvenció per a projectes de foment de la recollida selectiva de 

la fracció orgànica de residus municipals. 
7. Concessió directa de subvencions a entitats, per a la realització de les seves 

activitats. 
8. Requeriment del Síndic de Greuges relatiu al arbres plataners de l’avinguda de 

Vic. 
9. Informacions regidories:  



- Oferta d’ocupació pública 2016 
- Fira d’entitats 2016 
- Gestió de serveis per part de les corresponents regidories 

 
 

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 1 d’agost de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 16/2016. 
Vista la relació 16/2016 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 
120.940,39 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. CERTIFICACIÓ NÚM.6 DE L’OBRA DE RESTAURACIÓ DE CA 
L’ANGLADA 2A FASE. 

 
Vista la certificació núm.6 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 14.189,54 € més 2.979,80 € 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.6 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” 
presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, per un import de 17.169,34 € 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.  
 

 
4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 

PRÈVIES. 
 
Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  62/16 
Data sol·licitud:  27 de juliol de 2016 
Sol·licitant: Antoni Bosch Castells 
Obres: tapar dues finestres i supressió d’un envà interior 



Emplaçament: Avda. Jaume Balmes, 37, 1r. 
 
Expedient núm.  63/16 
Data sol·licitud:  29 de juliol de 2016 
Sol·licitant: Antoni Bosch Castells 
Obres: reparar terra existent en menjador i cuina i treure un bany actual per ampliar la 
cuina 
Emplaçament: Avda. Jaume Balmes, 37, 1r. 
 
Expedient núm. 64/16  
Data sol·licitud:  8 d’agost de 2016 
Sol·licitant: Núria Colomer Llosas 
Obres: canviar rajoles del bany i la cuina. Col·locar teules a pati interior 
Emplaçament: La Sala 
 
Expedient núm.  66/16 
Data sol·licitud:  25 d’agost de 2016 
Sol·licitant: Montse Boixeda Molist 
Obres: reparar “desconxats” en un balcó de llosa de formigó 
Emplaçament: carrer Jesús, 13 B 
 
Expedient núm.  67/16 
Data sol·licitud:  26 d’agost de 2016 
Sol·licitant: Maria Guiu Curós 
Obres: reparació del paviment existent del pas del garatge (30 m2.) 
Emplaçament: Avda. Jaume Balmes, 35 
 
Expedient núm.  68/16 
Data sol·licitud:  29 d’agost de 2016 
Sol·licitant: Albert Camps Roget 
Obres: construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
Emplaçament: carrer Centre, 29 
 
Expedient núm.  69/16 
Data sol·licitud:  30 d’agost de 2016 
Sol·licitant: Josep Curós Andreu 
Obres: formació de rampa en la porta d’accés a la botiga el Rebost 
Emplaçament: avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 21 
 
Expedient núm.  70/16 
Data sol·licitud:  30 d’agost de 2016 
Sol·licitant: Beatriz Cayuela Hernández 
Obres: treure banyera, posar plat de dutxa i canviar rajoles de les parets 
Emplaçament: carrer Comtes d’Osona, 13 
 

 



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, aprovant la liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i la taxa corresponent a cada expedient. 
 

5. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES ADREÇATS A JOVES 
D’AJUNTAMENTS MENORS DE 20.000 HABITANTS AMB PLA LOCAL 
DE JOVENTUT. 

 
Vista la Resolució TSF/1901/2016, de 27 de juliol, pel qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens 
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2016. 
 
Vist el projecte de dinamització, participació, cohesió social, educació i ocupació, redactat 
per la regidoria de joventut, amb un pressupost de 37.370,89 €, que inclou les següents 
activitats: 

- Camp de treball de Sant Julià de Vilatorta (Casal de jove “Camp Tortí”) 
- Espai Jove de reforç escolar i el lleure 
- Festa Major Jove 
- Casal d’estiu 
- Saló de Nadal 
- PIJ (punt d’informació juvenil) 
- El Raid dels Ausetans 

 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el projecte de dinamització, participació, cohesió social, educació i 
ocupació, redactat per la regidoria de joventut, amb un pressupost de 37.370,89 €. 
 
Segon: Concórrer a la convocatòria TSF/1901/2016, de 27 de juliol, per a la concessió de 
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de 
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2016, amb el 
projecte aprovat, pel qual es sol·licita una subvenció de 6.200 €. 
 
Tercer: Trametre la sol·licitud en el termini i forma establerts en la Resolució del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
 

6. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE FOMENT DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS 
MUNICIPALS. 

 
Vista la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica de residus municipals. 
 



Emès l’informe encarregat a l’empresa Recollida de Residus d’Osona sobre el sistema de 
recollida en el municipi i les seves alternatives, es proposa convocar una reunió amb 
l’assistència de tots els regidors de l’Ajuntament considerant que es tracta d’un tema amb 
prou transcendència, reunió en la que l’autor de l’estudi plantejarà els diferents sistemes i 
alternatives a l’actual sistema de recollida. 
 
La reunió es convocarà per al proper dilluns 19 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre. A 
partir d’aquesta exposició es decidirà l’objecte amb el qual l’Ajuntament concorrerà a la 
convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica de residus municipals. 
 
Per altra banda el Consell Comarcal d’Osona ha posat a disposició dels Ajuntaments de 
la comarca, els mitjans tècnics i jurídics per a la concórrer a la convocatòria. En aquest 
sentit s’acorda per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la 
Junta de govern local sol·licitar l’assistència tècnica oferta que s’adequarà a les 
conclusions derivades de l’informe de l’empresa Recollida de Residus d’Osona. 
 
 

7. CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A ENTITATS, PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES SEVES ACTIVITATS. 

 
La Junta de Govern Local en data 13 de juny de 2016 va aprovar les Bases Reguladores 
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de fomentar  l’associacionisme entre veïns del municipi i la 
realització d’activitats i projectes per part d’entitats sense ànim de lucre durant l’any 2015. 
El termini per a la sol·licitud de subvencions per part de les entitats finalitza el proper 15 
de setembre. 
 
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. 
 
Vistes les peticions formulades per les següents entitats per tal que els sigui concedida 
una subvenció per col·laborar en el finançament de les respectives activitats: 

- Entitat esportiva Escuderia Osona: 19è Ral·li esprint Sant Julià  
- 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. 

- 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.  



- Associació Tradicat: Actes d’arribada de la Flama del Canigó a la comarca 
d’Osona. Actes del 5oè aniversari de la Flama i Congrés de la Flama a l’Arc 
Mediterrani. 

- Òmnium Cultural: Col·laboració en les activitats de difusió de la cultura i la llengua 
catalanes. 

- Abara Bake: projecte vincles de terrissa. 
 
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 i 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. 
 
El pressupost per a l’exercici 2016 preveu crèdit per atendre les subvencions que es 
poden atorgar pel sistema de concessió directa, nominativament les següents: 
 
12.326.480.07  AMPA escola Bellpuig. Crèdit 3.606,10 € 
16.327.480.08 ABARA BAKE. Projecte Vincles de Terrissa. Crèdit 2.000 € 
16.334.480.10 Òmnium Cultural. Crèdit 1.000 € 
 



Vistes les aplicacions pressupostàries destinades a subvencions en règim de 
concurrència competitiva, de les quals hi ha una part del crèdit disponible per no haver-se 
aplicat a la convocatòria aprovada el 16/06/2016, concretament: 
12.326.480.06 Subvencions a entitats educatives. Crèdit: 1.500 € 
13.341.480.03 Subvencions a entitats esportives. Crèdit: 1.500 € 
04.334.480.04 Subvencions a entitats culturals. Crèdit: 600 € 
08.231.480.05 Subvencions a entitats assistencials. Crèdit: 300 € 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.-  Establir el sistema de concessió directa de subvencions per a les entitats sense 
ànim de lucre que es relacionen a continuació per l’especial naturalesa de les mateixes 
que fa inviable l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases aprovades, i 
aprovar-ne els imports atorgats: 

- Escuderia Osona: 1.500 € 
- Associació pares i mares de la llar d’infants municipal “Patuleia”: 400€ 
- Associació de pares i mares de l’escola Bellpuig : 3.606,10 € 
- Associació de pares i mares de l’escola del Roser: 400 € 
- Associació Tradicat. 600 € 
- Agrupació familiar Vilatorta: 300 € 
- Associació Abara Bake. Projecte vincles de terrissa: 2.000 € 
- Òmnium Cultural: 1.000 € 

 
Els corresponents convenis per a la concessió directa preveuran el compliment de les 
mateixes condicions que es requereixen per ser beneficiari de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva.  
 
Tercer.- Tramitar la modificació pressupostària corresponent per a procedir a la concessió 
de les subvencions de forma directa a les entitats esmentades, amb la previsió 
nominativa en el pressupost respecte de les que no existeix, d’acord amb el que estableix 
la normativa reguladora de les subvencions. 
 
Quart- Aprovar la minuta dels corresponents convenis reguladors de la subvenció. 
 
Cinquè: Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de la subvenció amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’exercici 2016, condicionades a la 
modificació pressupostària corresponent, pel que fa a les no previstes en el pressupost 
vigent: 
16.327.480.08 ; 16.334.480.10 ; 12.326.480.07; 12.326.480.11 ; 12.326.480.12 ;  
13.341.480.13 ;  04.334.480.15 ; 08.231.480.05 
 
Sisè: Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades en règim de concessió directa. 
 
 
 



8. REQUERIMENT DEL SÍNDIC DE GREUGES RELATIU ALS ARBRES 
PLATANERS DE L’AVINGUDA DE VIC. 

 
En data 16 d’agost de 2016 s’ha registrat d’entrada a l’Ajuntament una sol·licitud del 
Síndic de Greuges de Catalunya relativa a una queixa del senyor Josep Jordà Suñer, 
actuant en nom propi i en representació d’altres veïns afectats de l’avinguda de Vic 
d’aquest municipi sobre l’alçada dels arbres plataners situats a l’entrada del poble que 
suposen un risc i molèsties per l’ombra, fulles i branques que cauen, demanant que es 
podin. 
 
Atès que l’Ajuntament ja ha considerat en diverses ocasions aquesta problemàtica amb la 
corresponent sol·licitud d’assessorament a tècnics competents. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda sol·licitar un informe al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries 
Savassona adequat al requeriment del Síndic, i per tant que resumeixi els antecedents, i 
que tenint en compte les consideracions normatives i tècniques d’aplicació emeti una 
conclusió dels aspectes a tenir en compte en aquest conflicte. Aquest informe serà 
tramès al Síndic de Greuges de Catalunya per tal de donar compliment a la seva 
sol·licitud. 
 
 

9. INFORMACIONS REGIDORIES:  
- OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2016 

 
Les baixes de contractes ocasionades per diferents motius en diverses places de la 
plantilla de l’Ajuntament i l’existència d’un gran nombre de treballadors/es amb caràcter 
d’indefinits no fixos, afegit a la falta d’adequació en alguns casos entre les funcions que 
es desenvolupen respecte la plaça que s’ocupa, fa necessari plantejar l’oferta d’ocupació 
pública de les següents places: cap de l’àrea de manteniment i serveis, oficials de l’àrea 
de manteniment i serveis, tècnic/a de joventut, tècnic/a auxiliar de comunicació, conserge 
pavelló, tècnics/ques d’educació infantil...  
 
S’acorda concretar les places i el sistema de provisió tot respectant la normativa que en 
matèria de personal determina la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, com ara la 
limitació establerta per la taxa de reposició, i compatibilitzar-ho amb la relació de llocs de 
treball que actualment està redactant el Servei d’assessorament de recursos humans de 
la Diputació de Barcelona. 
Gestiona el tema el regidor d’hisenda. 
 

- FIRA D’ENTITATS 2016 
 
Proposta de reduir el format de la Fira d’entitats, per facilitar la participació de les entitats, 
en el sentit de fer-ho cada dos anys o de mitja jornada.  
 
Gestiona el tema el regidor de cultura.  
 



- GESTIÓ DE SERVEIS PER PART DE LES CORRESPONENTS 
REGIDORIES 

 
Considerant la quantitat i diversitat de serveis que l’Ajuntament està gestionant i amb la 
finalitat de determinar la regidoria responsable de la seva prestació, s’efectuarà una 
relació detallada per regidories que inclourà els serveis de la seva competència. 
 
 
 
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 
 

 


		2016-09-20T11:00:17+0200
	CPISR-1 ROSA MARTÍNEZ COSTA




