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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 16/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 2 d’octubre de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 a ¾ d’11 del vespre 
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 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Lluís Solanas Roca, 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 16/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Atorgament subvencions entitats sense ànim de lucre del municipi. 
5. Ocupació de domini públic amb un circ. 
6. Bases i convocatòria beques activitats esportives curs 2017-2018. 
7. Informacions regidories:  

- Instàncies i queixes veïns 
- Altres: vestuari servei de manteniment 

  camins del Mequí i d’Altarriba 



 

 
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 18 de setembre de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 16/2017. 
 

Vista la relació 16/2017 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes 
amb càrrec al pressupost municipal exercici 2017 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 118.661,29 € 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.  80/17 
Data sol·licitud:  7 de setembre de 2017 
Obres: aïllament de la teulada d’uns 20 m2 
 
Expedient núm.  82/17 
Data sol·licitud:  15 de setembre de 2017 
Obres: repàs de la teulada per filtracions sense afectació d’estructura 
 
Expedient núm.  83/17 
Data sol·licitud:  18 de setembre de 2017 
Obres: canvi de rajola i mobiliari de cuina i bany. Canvi tancaments menjador. 
Reparació porta entrada 
 
Expedient núm.  84/17 
Data sol·licitud:  18 de setembre de 2017 
Obres: reparació de terrassa (9 m2): substituir tela impermeabilitzant i gres 
 
Expedient núm.  86/17 
Data sol·licitud:  20 de setembre de 2017 
Obres: col·locar envà pluvial a la part lateral de l’habitatge 
 
Expedient núm.  87/17 
Data sol·licitud:  26 de setembre de 2017 
Obres: pavimentar 10 m2. De jardí 
 
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, d’acord 
amb l’informe del tècnic municipal. 
 

4. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
DEL MUNICIPI. 

 
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 2017. 
 
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: 

 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord a cadascuna de les entitats beneficiàries, requerint-los 
perquè presentin la documentació justificativa abans del 30 de novembre de 2017. 
 
Tercer.- Reconèixer les corresponents obligacions amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries:  

- 13.341.480.03  
- 04.334.480.04  
- 05.326.480.06 

 
Quart.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
 
 
 

5. OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC AMB UN CIRC. 
 
Vista la instància presentada el dia 25 de setembre de 2017, registrada d’entrada amb 
el número 1969, en representació de Circ Prin, sol·licitant permís per a la instal·lació 
del Circ Prin (circ sense animals) a Sant Julià de Vilatorta, els dies 23 i 24 d’octubre de 
2017, per fer el seu espectacle habitual. 

ENTITAT 
IMPORT 

€ 

Club patinatge artístic 1.000,00 

Abarabake 800,00 

Agrupació sardanista Sant Julià 1.800,00 

Club esportiu Vilatorta 1.763,59 

Associació de veïns de Vilalleons 221,93 

Caramelles del Roser 881,75 

Club ciclista calma 703,70 

Coral cants i rialles 800,00 

Geganters  i grallers 500,00 

Terra de tupinots 1.267,00 

Tupinots consell de joventut 1.454,73 

Reial club columbòfil 107,29 



 
Vistos els articles  41 i 43 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa 
dels Espectacles Públics i Activitats Recreatives que fan referència a l’obtenció de la 
llicència municipal pels espectacles de circ duts a terme en establiments oberts al 
públic de caràcter no permanent desmuntable  i al títol habilitant per a l’ús dels espais 
oberts al públic. 
 
Vist l’article 218.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 57.2 del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
(en endavant, RPC) pel que fa a la necessitat d’obtenció de llicència per la utilització 
del domini públic local. Concretament, d’acord amb aquest últim precepte legal, la 
llicència es concedeix a precari i té caràcter temporal. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda, 
 
Primer: Concedir la llicència municipal per a l’espectacle de circ al representant del 
circ,  que es durà a terme en un establiment obert al públic de caràcter no permanent i 
desmuntable, condicionada a la presentació de la següent documentació: 

• Certificat anual d’assaig de la carpa. 

• Certificat tècnic de muntatge i estabilitat de la carpa un cop instal·lada. 

• Documentació conforme estan al corrent dels pagaments amb la Seguretat i 
l’Agència Tributària. 

 
Segon: Atorgar autorització per a l’ocupació de domini públic al representant del circ, 
per a la instal·lació de carpes i caravanes al darrera del pavelló esportiu de Sant Julià 
de Vilatorta, dels dies 23 i 24 d’octubre de 2017, condicionada a: 
- Que respectin l’entorn i el mobiliari urbà. 
- Que mantinguin l’entorn net de deixalles i brossa durant els dies que realitzi l’activitat. 
- Que un cop finalitzat el permís deixi els espais ocupats nets, lliures de residus i 
deixalles, en bon estat i retiri tota la publicitat distribuïda dins la població. 
- Que el recinte del circ  haurà d’estar delimitat amb valles i/o camions que permetin un 
control de l’aforament. Aquesta delimitació no podrà ocupar l’espai exterior segur de la 
carpa principal, a fi d’assegurar la correcta sortida dels espectadors.  
 
Tercer:  Aprovar la liquidació de la taxa , que és d’un import de 250,00 € d’acord amb 
el que disposa l’article 6è. de l’ordenança fiscal 13 que regula la taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys públics i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
Quart:  Notificar aquest acord a l’interessat i al servei dels Vigilants Municipals, perquè 
en facin un seguiment per tal de vetllar el seu compliment. 
 
 
 
 

6. BASES I CONVOCATÒRIA BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES CURS 
2017-2018. 

 
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. 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 2017.  
 
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. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
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 2.000 € que es destinarà a aquestes actuacions amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 08.231.480.01 
 
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. 
 
 
 

7. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 
VESTUARI SERVEI DE MANTENIMENT 

 
Per tal d’atendre la necessitat d’adquirir nous vestuaris per al personal del Servei de 
manteniment, s’haurà d’incloure a la previsió a la propera modificació pressupostària. 

 
 
CAMINS DEL MEQUÍ I D’ALTARRIBA 

Considerant que s’han aplicat contribucions especials per a l’execució de la 
pavimentació del camí del Mesquí, les obres s’han endarrerit i es fa necessari 
demanar una pròrroga per a l’execució i la justificació d’aquestes actuacions perquè 
estan incloses en el Programa Complementari de millora de camins municipals de la 
Diputació de Barcelona amb una subvenció  de 48.384,20 €. No obstant les obres 
començaran a finals del mes d’octubre i quedaran acabades la primera quinzena de 
novembre. 



 
 

Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona 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 
 


