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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 1/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data:  11 de gener de 2015 
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 1/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques.  
4. Atorgament subvencions entitats sense ànim de lucre convocatòria 2015. 
5. Conveni Consell Comarcal Osona -Pla ocupacional projecte Ruta de 

l’aeròdrom. 
6. Acceptació subvenció del programa complementari de garantia de la 

suficiència financera local i de prestació de serveis socials 
7.  Informacions regidories:  

- Projecte biblioteca 
- Taller de teatre 
- Altres. 



 
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 14 de desembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels tres membres 
de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 1/2016. 
 
Vista la relació 1/2016 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 
157.818,84 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 
Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm. 102/15 
Data sol·licitud:  30 de novembre de 2015 
Sol·licitant: Ignasi Cruzate de Palau 
Obres: refer el mur de la finca 
Emplaçament: carrer de Girona, 7 
 
Expedient núm. 103/15 
Data sol·licitud:  11 de desembre de 2015 
Sol·licitant: Miquel Alsina Font 
Obres: Empedrar uns 40 m2. de camí d’entrada al galliner 
Emplaçament: l’Alsina 
 
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. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
CONVOCATÒRIA 2015 

 
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 
2015. 
 
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  IMPORT € 

club tennis Sant Julià             710,91  

club patinatge artístic            993,09  

abarabake            988,32  

agrupació sardanista Sant Julià         1.442,15   

clus esportiu Vilatorta        1.333,12   

associació de veïns de Vilalleons            555,25  

caramelles del Roser        1.251,00   

Club ciclista calma            833,67  

coral cants i rialles        1.483,57   

geganters  i graellers        1.081,45   

terra de tupinots         1.223,88   

tupinots consell de joventut        1.793,48   
 
 
Segon.- 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.  

- Associació pares i mares de la llar d’infants municipal “Patuleia” 
- Associació de pares i mares de l’escola Bellpuig 
- Associació de pares i mares de l’escola del Roser 
- Agrupació familiar Vilatorta 

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, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora de les 
subvencions. 
 



 
Quart.- Denegar la sol·licitud de subvenció a la Unió Ciclista de Vic per tractar-se d’una 
entitat no inscrita en el Registre Municipal d’Entitats. 
 
Cinquè.- Establir per les entitats sense ànim de lucre que no poden ser beneficiàries en la 
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva perquè no compleixen 
algun dels requisits establerts en les bases per a tenir la condició de beneficiari, però 
realitzen activitats en el municipi que reporten un benefici general al municipi, es farà 
constar en el pressupost de l’exercici corresponent la quantitat atorgada de forma directa, 
formalitzant un conveni que estableixi els drets i les obligacions de cadascuna de les 
parts.  
 
 

5. CONVENI CONSELL COMARCAL OSONA -PLA OCUPACIONAL 
PROJECTE RUTA DE L’AERÒDROM. 

 
El regidor Lluís Solanas explica la contractació del treballador que en el marc d’aquest 
Pla ocupacional es va fer per part del Consell Comarcal d’Osona i que es va iniciar el 30 
de desembre passat. El Servei d’Ocupació de Catalunya no va trobar cap persona del 
municipi en la situació que exigeix la convocatòria de ser beneficiari de renda mínima 
d’inserció, i s’ha contractat una persona de Calldetenes, municipi que també forma part 
del projecte subvencionat. 
 

6. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE 
GARANTIA DE LA SUFICIÈNCIA FINANCERA LOCAL I DE PRESTACIÓ 
DE SERVEIS SOCIALS. 

 
Vist el Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a 
la prestació de serveis socials i el reu règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa Governs 
Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, en el qual s’atorga a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta una aportació de 13.818,02 € per a despeses derivades de la 
prestació de serveis públics locals o de la realització d’activitats, de qualsevol naturalesa, 
que responguin a l’exercici de les competències atribuïdes als governs locals, sigui quina 
sigui la seva tipologia, prioritzant els serveis que tinguin caràcter bàsic i els que tinguin 
per finalitat la realització d’un servei vinculat a la garantia de la cohesió social, en el 
període entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Acceptar, en el termini previst a la Resolució, la subvenció de 13.818,02 € 
atorgada a l’Ajuntament en el Programa complementari de garantia de la suficiència 
financera local i de suport a la prestació de serveis socials i el reu règim regulador, en el 
marc del Pla “Xarxa Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Justificar amb despesa del capítol 1 del pressupost de despesa de l’exercici 2016 
l’execució de l’objecte de la subvenció atorgada en aquest Programa complementari. 
 



 
 

7. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- PROJECTE BIBLIOTECA. 
 

La regidora d’educació explica el contingut de la visita que tècnics de la Diputació varen 
dur a terme a l’edifici de l’Arca de Noè, per tal d’emplaçar a la 1a i 2a planta el servei de 
biblioteca. Una vegada efectuada la visita la Diputació farà l’informe anomenat “de 
taques” per valorar la viabilitat del projecte, si es pot fer l’adaptació caldrà demanar en el 
Catàleg de serveis de Xarxa Barcelona la redacció del projecte. També hi ha sobre la 
taula alternatives per a construir-hi l’equipament.  
 

- PROJECTE DE TALLER DE TEATRE. 
 
També des de la regidoria de joventut s’està estudiant la fórmula per dur a terme un taller 
de teatre que tindria una durada de febrer fins a juliol, organitzada per persones 
vinculades amb el teatre i amb el suport econòmic de l’Ajuntament. 
 

- ASSOCIACIÓ TAPÍS: CONVENI ROBA USADA.  
 
Des de la regidoria de benestar social s’ha realitzat el tràmit per renunciar al conveni 
l’Associació Humana per recollir la roba usada. Es discuteix l’emplaçament dels nous 
contenidors: en principi es proposa el Perer, l’aparcament de l’avinguda de Balmes, i el 
carrer de Sant Ponç.  
 

- TEMA CINEMA MES DE FEBRER.  
 
La regidoria d’esdeveniments està preparant les pel·lícules que es passaran durant el 
cicle infantil de cinema aquest mes de febrer. 
 

- TORNEIG DE BÀSQUET INFANTIL FEMENÍ PER LA FIRA DEL 
TUPÍ.  

 
Es tracta d’un projecte de l’Associació Bàsquet Vilatorta. Coincidència amb el festival de 
patinatge a la tarda del mateix cap de setmana. No difusió del torneig en el programa de 
la Fira, per tal de concentrar el tema. 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 
 



 


		2016-01-26T17:13:28+0100
	CPISR-1 ROSA MARTÍNEZ COSTA




