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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 9/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 15 de maig de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a 3/4 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 9/2017. 

3. Liquidació comptes SOREA 1r trimestre 2017. 

4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 

5. Sol·licituds llicències d’ocupació de domini públic. 

6. Sol·licitud ocupació domini públic amb un circ. 

7. Aplicació coeficient actualització valors cadastrals exercici 2018. 



8. Conveni de col·laboració amb l’empresa APFutura Internacional Soluciones 

SL. 

9. Programa complementari de foment de l’ocupació local Diputació de 

Barcelona 

10. Adhesió al compromís per a la sostenibilitat “Biosphere”. 

11. Programa tècnic Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals 2017. 

12. Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per a la realització de les obres 

de manteniment i conservació dels camins inclosos al Pla de camins 

d’interès comarcal. 

13. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona Programa 

Enxaneta. 

14. Sol·licitud de subvenció Programa complementari per al funcionament de la 

llar d’infants municipal per al curs 2016-2017, en el marc del Pla “Xarxa de 

Governs Locals”. 

15. Sol·licitud subvenció convocatòria Diputació de Barcelona per a la 

instal·lació de calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb estella 

forestal, llenya o pèl·lets. 

16. Acceptació Programa complementari d’escolarització en primera infància 

per al curs 2016-2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”. 

17. Resolució Catàleg de serveis 2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 

Locals” 

18. Acceptació subvenció DARP tractament vegetació. 

19. Contractació del servei per a l’adquisició, implantació, posada en marxa i 

manteniment d’un sistema informàtic de gestió d’expedients electrònics. 

20. Informacions regidories:  

- Execució contracte d’obres: “Construcció vestidors zona esportiva 

municipal”. 

- Ampliació magatzem municipal. 

- Sol·licitud sindicats: constitució Mesa de negociació. 

- Instàncies i queixes veïns 

- Altres 

 

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 24 d’abril de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 9/2017. 
 

Vista la relació 9/2017 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  122.803,30 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el 
termini previst legalment. 
 



3. LIQUIDACIÓ COMPTES SOREA 1R TRIMESTRE 2017. 

 

Vist l’estat de comptes del 1r. trimestre de 2017 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 10.013,70 euros. 
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que la componen, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 1r. trimestre de 2017 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 10.013,70 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 1r. Trimestre. 
 
 

4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 

PRÈVIES. 

 
1) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 

urbanístiques: 
 
Expedient núm.  35/17 
Data sol·licitud:  21 d’abril de 2017 
Obres: construcció d’una piscina 
 
Expedient núm.  36/17 
Data sol·licitud:  25 d’abril de 2017 
Obres: fer els dos banys nous 
 
Expedient núm.  37/17 
Data sol·licitud:  28 d’abril de 2017 
Obres: Canviar banyera per plat de dutxa 
 
Expedient núm.  38/17 
Data sol·licitud:  28 d’abril de 2017 
Obres: Col·locar pedra en la tanca exterior i ampliar paviment exterior d’accés al jardí 
 
Expedient núm.  39/17 
Data sol·licitud:  4 de maig de 2017 
Obres: Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat 
 
Expedient núm.  40/17 
Data sol·licitud:  3 de maig de 2017 
Obres: reformes interiors consistents en l’ampliació del local de la caldera, nova cuina, 
noves habitacions i banys (fase III) 
 
Expedient núm.  41/17 
Data sol·licitud:  3 de maig de 2017 
Obres: reparació vorera piscina (paviment perimetral)  i reparació del paviment existent 
del porxo (canvi de fusta per gres) 
 
Expedient núm.  42/17 
Data sol·licitud:  4 de maig de 2017 



Obres: fer cuina nova 
 
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 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. 
 

2) Llicències de primera ocupació: 
 
Exp.: 1/17 
Data sol·licitud: 2 de març de 2017 
Concepte: Sol·licitud de llicència de primera ocupació 
 
Exp.: 2/17 
Data sol·licitud: 26 d’abril de 2017 
Concepte: Sol·licitud de llicència de primera ocupació 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda concedir llicència de primera ocupació, amb les condicions 
establertes en els corresponents informes tècnics, i notificar-ho als interessats, amb 
liquidació de la taxa corresponent.  
 
 

5. SOL·LICITUDS OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC 

 
Vista la relació de sol·licitud d’ocupació de via pública: 
 
Núm. Sort.: 000567 
Data sol·licitud: 25 d’abril de 2017 
Concepte: sol·licitud ocupació de via pública amb un contenidor de 3 m x 2 m 
 
Núm. Sort.: 000565 
Data sol·licitud: 14 de març de 2017 
Concepte: sol·licitud ocupació de via pública amb un elevador (neteja de la canal) 
 
Núm. Sort.: 000566 
Data sol·licitud: 27 de març de 2017 
Concepte: sol·licitud ocupació de via pública amb una bastida (pintar la façana) 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda concedir llicència d’ocupació de via pública, amb les condicions 
establertes en l’informe tècnic corresponent, i notificar-ho als interessats, aprovant la 
liquidació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials 
de construcció runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
 

6. SOL·LICITUD OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC AMB UN CIRC. 

 

Vista la instància presentada el dia 6 d’abril de 2017, registrada d’entrada amb el 
número 756, pel representant de Twister Circus, sol·licitant permís per a la instal·lació 
del Circ Twister (circ sense animals) a Sant Julià de Vilatorta, del dia 19 al 21 de maig 
de 2017, per fer el seu espectacle habitual. 
 



Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal en data 4 de maig de 2017, en el 
qual es posa de manifest: 
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.  
Que es condiciona l’autorització de la instal·lació del circ a la presentació dels 
següents documents: 

 Certificat anual d’assaig de la carpa.. 

 Certificat tècnic de muntatge i estabilitat de la carpa un cop instal·lada. 
 
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 sol·licitant 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 sol·licitant, per a la 
instal·lació de carpes i caravanes al darrera del pavelló esportiu de Sant Julià de 
Vilatorta, dels dies 19 al 21 de maig 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. 
 
Tercer:  Notificar aquest acord a l’interessat i al servei dels Vigilants Municipals, 
perquè en facin un seguiment per tal de vetllar el seu compliment. 
 

 

7. APLICACIÓ COEFICIENT ACTUALITZACIÓ VALORS CADASTRALS 

EXERCICI 2018. 

 

D’acord amb l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, l’Ajuntament pot demanar a la Direcció 
General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del 
seu terme municipal dels coeficients d’increment que estableixi a l’efecte la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. 



 
Atès que als efectes de l’impost sobre béns immobles, l’aplicació dels coeficients 
d’increment en els valors cadastrals, poden mantenir-se les quotes amb l’aprovació del 
tipus de gravamen. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als 
valors cadastrals dels béns immobles urbans del seu terme municipal dels coeficients 
d’increment que estableixi a l’efecte la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018. 
 
 

8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’EMPRESA APFUTURA 

INTERNACIONAL SOLUCIONES SL. 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2017 pel qual s’aprova 
el Pla de desplegament de fibra òptica en el municipi presentat per l’operadora 
ApFutura Internacional Soluciones SL. 
 
Vista la proposta de conveni entre aquest operador i l’Ajuntament, que te per objecte 
fixar, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Telecomunicacions, les condicions 
d’ús per part de l’operador, de la infraestructura municipal susceptible d’allotjar una 
xarxa pública de comunicacions electròniques. 
 
Atès que el conveni proposat s’adapta a l’assessorament que l’Ajuntament ha tingut 
del Consorci Localret. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni amb l’operador de telecomunicacions ApFutura 
Internacional Soluciones, SL, sobre les condicions d’ús per part de l’operador de la 
infraestructura municipal susceptible d’allotjar una xarxa pública de comunicacions 
electròniques. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni aprovat i de la 
documentació necessària per a l’execució del present acord. 
 
Tercer: Notificar aquest acord  a l’operador ApFutura Internacional Soluciones SL. 
 
 

9. PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 

LOCAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

La Junta de Govern Local va acceptar en la sessió de data 6 de març de 2017 els ajuts 
concedits en el Programa complementari de l’ocupació local 2017-2018, en el marc del 
Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona, per un import 
total de 80.376,07 € a distribuir entre els exercicis 2017 (40.188,04 €) i 2018 
(40.188,03 €). 
 
Analitzades les necessitats i establertes les prioritats a les quals destinar els imports 
d’aquest Programa complementari, per unanimitat dels tres regidors membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern Local, s’acorda: 
 



Primer: Gestionar l’oferta d’ocupació a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, per 
a la contractació de persones en situació d’atur: 

- 2 operaris per al Servei de manteniment. De l’1 de juny a 28 d’octubre 
2017. Amb unes retribucions brutes mensuals de 1.200 €. 

- 1 operari pel Servei de manteniment equipament piscines municipals. 
De l’1 de juny al 28 de setembre. Amb unes retribucions brutes 
mensuals de 1.335,60 €. 

- 1 titulat/da de grau de Gestió i Administració Pública o de Dret.  Del 12 
de juny de 2016 al 6 de juny de 2018. Amb unes retribucions mensuals 
brutes de 2.008,25 €. 

Segon: Designar l’alcalde i el regidor de promoció econòmica per a realitzar les 
entrevistes a les persones que el SOC hagi comunicat, i seleccionar els candidats que 
l’alcalde contractarà. 
 

10. ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT 

“BIOSPHERE”. 

En els darrers vint anys l’activitat turística com a fenomen econòmic s’ha estès per tota 
la comarca i ha consolidat la demarcació com una de les destinacions turístiques més 
importants de Catalunya. 
 
Per contribuir a aquest desenvolupament des de la Diputació de Barcelona i la Cambra 
de Comerç de Barcelona s’han implementat estratègies per a la millora de la 
competitivitat turística de destinacions i empreses establint convenis de col·laboració. 
 
En el si d’aquest objectiu, cal remarcar sobretot el projecte d’implantació del Sistema 
Integral de Qualitat Turística en Destinacions, més conegut com a SICTED. Són 
moltes les empreses i serveis turístics que han passat per aquest sistema de 
compromís de les destinacions turístiques per la qualitat dels seus serveis.  
Cada cop són més els reptes i les exigències que tenim com a responsables de les 
destinacions turístiques. Un d’aquests reptes és treballar alineats amb els objectius de 
desenvolupament sostenible, també en turisme. En aquest sentit, la Diputació de 
Barcelona ha iniciat els treballs per a certificar les marques turístiques de la 
demarcació (Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) com a 
Destinacions Turístiques Sostenibles amb el Segell Biosphere Destination, promoguda 
per l’Instituto de Turismo Responsable.  
 
Enguany, les Nacions Unides han declarat l’any 2017, l’Any del Turisme sostenible per 
al Desenvolupament, fet que farà que les accions relacionades amb el Turisme 
sostenible tinguin un impacte mediàtic molt important. 
 
Aprofitant l’efemèride i, també per evolucionar amb el compromís de millora de la 
competitivitat de la comarca es proposa des de la Diputació de Barcelona, juntament 
amb la Cambra de Comerç i el Consell Comarcal d’Osona una millora del compromís 
de qualitat turística en destinacions, orientant el sistema cap a la sostenibilitat turística.   
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Manifestar la voluntat de participar al Programa d’Adhesió al compromís per la 
sostenibilitat Biosphere, assumint les obligacions que el document d’adhesió estableix. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per a la signatura del document d’adhesió al compromís per a 
la sostenibilitat Biosphere. 
 



 

11. PROGRAMA TÈCNIC PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA 

INCENDIS FORESTALS 2017. 

 

Vist el conveni de cooperació i col·laboració, aprovat el 16 de juny de 2014, entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal per a la gestió i 
execució dels plans de prevenció del programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis 2014-2017. 
 
Vist el Programa tècnic anual 2017 del Pla d’informació i vigilància contra incendis 
forestals, redactat per l’Oficina tècnica de prevenció municipal d’incendis forestals, que 
ha de ser aprovat per l’Ajuntament i per l’Agrupació de Defensa Forestal. 
 
Vist que l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al Pla 
d’informació i vigilància és assumida pel Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, com a la resta de municipis que integren el Consorci. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el Programa tècnic anual 2017 del Pla d’informació i vigilància contra 
incendis forestals, redactat per l’Oficina tècnica de prevenció municipal d’incendis 
forestals de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Notificar aquest acord a l’Oficina tècnica de prevenció municipal d’incendis 
forestals de la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
 

12. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER A LA 

REALITZACIÓ DE LES OBRES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

DELS CAMINS INCLOSOS AL PLA DE CAMINS D’INTERÈS 

COMARCAL. 

 

Vista la proposta de conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament  
per a la realització de les obres de manteniment i conservació dels camins inclosos al 
Pla de camins d’interès comarcal. 
 
Vist que els camins objecte d’aquest conveni son el camí de Sant Julià de Vilatorta a 
Santa Eugènia de Berga (camí de la Mata), el camí de Rocafarigola i del camí de Puig-
l’agulla. 
 
Atès que el Consell Comarcal d’Osona ha obtingut una subvenció en el marc de la 
convocatòria TES/1468/2016, de 18 de maig, d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat 
dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals 
de Catalunya, en la qual l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va demanar la inclusió 
del camí de Rocafarigola. 
 
Atès que l’actuació de transport del material i l’obra per al manteniment i conservació 
del camí de Rocafarigola per part del Consell Comarcal, amb la utilització d’àrid 
reciclat, requereix la participació econòmica del 50% de l’Ajuntament, amb un import 
de 1.338,50 €. 
 



Atès que per aquest exercici el Consell no preveu fer cap actuació de manteniment i 
reparació al camí de Sant Julià de Vilatorta a Santa Eugènia de Berga (camí de la 
Mata) i del camí de Puig-l’agulla. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda:  
 
Primer: Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per a la realització de les 
obres de manteniment i conservació dels camins inclosos al Pla de camins d’interès 
comarcal. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni. 
 
Tercer: Incloure en la primera modificació pressupostària que es proposi al Ple, la 
transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses 
10.1530.210.00 a favor de 10.155.465.04. 
 
Quart: Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal d’Osona als efectes oportuns. 
 
 

13. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 

D’OSONA PROGRAMA ENXANETA. 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió de data 24 d’abril de 2017 
relatiu a la sol·licitud de participació d’aquest Ajuntament i l’escola Bellpuig en el 
Programa Enxaneta, a través d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
d’Osona. 
 
Considerant que els serveis que s’ofereixen en el Programa Enxaneta son 
complementaris als serveis educatius que des de l’Espai Jove està prestant 
actualment  l’Ajuntament, amb un resultat que es valora positivament. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda mantenir el servei Espai Jove a més de participar en el 
Programa Enxaneta a través del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal. 
  
 
 

14. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI PER 

AL FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PER AL 

CURS 2016-2017, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 

LOCALS”. 

 
Vista la convocatòria de la Diputació de Barcelona de subvencions destinades a 
finançar despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat 
municipal per al curs 2016-2017, amb un import màxim de 875 € per alumne. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Sol·licitar en el termini previst a la convocatòria, la subvenció per al 
funcionament de la llar d’infants municipal Patuleia per al curs escolar 2016-2017, en 
el marc del Programa complementari aprovat per la Diputació de Barcelona dins del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.  



 
Segon: Trametre la sol·licitud a través del portal de tràmits de la Diputació de 
Barcelona, juntament amb la documentació sol·licitada. 
 
 

15. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CONVOCATÒRIA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE 

CALOR MUNICIPALS ALIMENTADES AMB ESTELLA FORESTAL, 

LLENYA O PÈL·LETS. 

 
Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona, en règim de 
concurrència competitiva, a favor d’ens locals de la província de Barcelona, per a la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum i de calderes i/o xarxes de 
calor municipals, per a l’any 2017. 
 
Vist que la instal·lació de la caldera de biomassa al pavelló esportiu municipal ja 
preveu la seva connexió amb els vestidors de la zona esportiva, connexió de la xarxa 
de calor de biomassa inclosa en el projecte de construcció d’aquest vestidors. 
 
Vista la separata del projecte de la connexió de la xarxa de calor de biomassa del 
pavelló municipal amb els vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta, 
redactat per l’arquitecte Carles Claparols Llach, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 20.240,44 euros. 
 
Atès que l’Ajuntament reuneix les condicions establertes en la convocatòria que 
subvenciona fins a un màxim del 50% del cost de la instal·lació. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar la separata del projecte de la connexió de la xarxa de calor de 
biomassa del pavelló municipal amb els vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de 
Vilatorta, redactat per l’arquitecte Carles Claparols Llach, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 20.240,44 euros. 
 
Segon: Sol·licitar una subvenció per import de 10.120,22 € a la Gerència de Serveis de 
medi ambient de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, en règim de concurrència competitiva, a 
favor d’ens locals de la província de Barcelona, per a la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques d’autoconsum i de calderes i/o xarxes de calor municipals, per a l’any 
2017. 
 
Tercer: Trametre la sol·licitud a través del Portal de tràmits de la Diputació de 
Barcelona, juntament amb tota la documentació necessària 

 
 

16. ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI D’ESCOLARITZACIÓ 

EN PRIMERA INFÀNCIA PER AL CURS 2016-2017, EN EL MARC DEL 

PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS”. 

 

Vista la convocatòria del Programa complementari d’escolarització en primera infància 
per al curs escolar 2016-2017, de la Diputació de Barcelona, que té per objectiu 
contribuir a l’accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d’educació 



infantil sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i 
suficiència financera. 
 
Vista que la concessió de les quanties individualitzades per cada ens destinatari es 
realitza en dues fases. 
 
Vista la concessió inicial dels ajuts de la fase primera del Programa complementari, 
segons la qual a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta li corresponen 5.413,10 €. 
 
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 convocatòria l’ajut atorgat de la fase primera, 
per import de 5.413,10 €. Acceptació que implica la conformitat amb tots els termes 
d’aquest règim i les condicions de la seva execució. 
 
Segon: trametre a través del portal de tràmits de la Diputació de Barcelona l’acceptació 
de l’ajut, juntament amb tota la documentació sol·licitada. 
 
 
 

17. RESOLUCIÓ CATÀLEG DE SERVEIS 2017, EN EL MARC DEL PLA 

“XARXA DE GOVERNS LOCALS” 

 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha resolt el procediment de 
concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 aprovant 
la concessió dels ajuts econòmics a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta amb el 
contingut següent: 
 
Actuació Programa Recurs Import 

Pressupost 
Import 
Sol·licitat 

Import 
Formalitzat 

Actuacions de gestió i 
control d'activitats 
comunicades 

Activitats i 
establiments 

Finançament del servei 
d'inspecció i verificació 
d'activitats 

7.000,00 5.000,00 1.115,00 

Edició del llibre 
"L'estiueig a Sant Julià 
de Vilatorta 1885-1950" 

Comunicació 
local 

Publicacions locals 8.107,00 8.107,00 1.511,68 

Fira del Tupí i 
actuacions per potenciar 
i promocionar el comerç 
local i el mercat 
setmanal 

Desenvolupamen
t del teixit 
comercial urbà 

Comerç, fires i mercats 
de venda no sedentària 
en municipis de menys 
de 20.000 habitants 

53.000,00 15.000,00 4.000,00 

Millora en la difusió i 
promoció de les TIC 
com a producte turístic 
de qualitat 

Polítiques locals 
de turisme 

Accions innovadores 
per a la creació i millora 
de productes turístics 

20.000,00 15.000,00 1.500,00 

Línia de beques per 
activitats esportives per 
prevenir el risc 
d'exclusió 

Esport local: 
activitats 
esportives 

Esport per prevenir el 
risc d'exclusió 

2.600,00 2.200,00 1.339,52 

Control de plagues i 
prevenció de 
legionel·losi 

Salut pública Sanitat ambiental 5.996,84 4.000,00 4.000,00 

Activitats municipals per 
a la promoció de la salut 

Salut pública Promoció de la salut 6.000,00 4.000,00 4.000,00 

Adquisició d'un DEA per 
a un vehicle de la 
Brigada municipal 

Salut pública Municipis 
cardioprotegits. 
Desfibril·ladors 

1.449,36 1.449,36 1.158,70 

Accions de foment de 
l'emprenedoria, 
l'ocupabilitat i 
l'emancipació dels joves 

Joventut Finançament en l'àmbit 
de joventut 

27.850,00 23.875,00 3.064,94 

Activitats de promoció Dones i LGTBI Finançament en l'àmbit 3.000,00 3.000,00 3.000,00 



per la igualtat de gènere 
i d'orientació sexual 

de dones i LGTBI 

Actuació d'aïllament del 
Centre d'atenció 
primària 

Avaluació i gestió 
ambiental 

Adequació acústica de 
locals 

11.686,18 10.000,00 6.039,19 

Millora de les 
instal·lacions de 
l'Skatepark del costat de 
les piscines 

Esport local: 
equipaments 
esportius 

Millora del material 
inventariable 
d'equipaments 
esportius 

3.000,00 3.000,00 1.873,71 

Camins escolars Sensibilització, 
participació i 
divulgació 
ambiental 

Activitats de 
sensibilització i 
educació ambiental 

3.000,00 3.000,00 1.000,00 

TELEGESTIÓ LLAR 
D'INFANTS MUNICIPAL 
PATULEIA 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat 

Implantació de mesures 
de gestió sostenible 
ambiental i econòmica 

5.718,37 5.000,00 2.257,00 

Esdeveniments Esport local: 
activitats 
esportives 

Activitats esportives 
locals 

16.000,00 8.000,00 2.400,00 

Pla de prevenció de 
droguodependències 
Sant Julià. Campanya 
pel Civisme i el consum 
responsable per la Festa 
Major. Xerrades i tallers 
de salut i socioeducació 
als centres educatius 

Salut pública Promoció de la salut 3.640,00 3.640,00 2.000,00 

 
 

18. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DARP TRACTAMENT VEGETACIÓ. 

 

En la sessió de data 7 de novembre de 2016 es va prendre l’acord de concórrer a la 
convocatòria de la Resolució ARP/2439/2016, de 24 d’octubre, per la qual es 
convoquen per a 2017 els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i 
nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, que es regeixen per les 
bases aprovades per l’Ordre ARP/279/2016, de 17 d’octubre, presentant la memòria 
aprovada, sol·licitant el 60% de la subvenció, amb un màxim de 1.200 € per hectàrea, 
d’acord amb les bases de la convocatòria. 
 
La resolució de les subvencions atorga a l’Ajuntament un ajut econòmic per import de 
432 € només per a l’actuació de tallada i estassada de la zona del Perer, no s’atorga 
subvenció ni per la zona de Vora Bosc, i tampoc per la zona de l’Albereda. 
 
Vista la possibilitat de demanar pròrrogues dels terminis d’execució i de justificació de 
les actuacions subvencionades, per decret de l’alcaldia de data d’avui, s’ha sol·licitat 
l’ajornament de l’actuació. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda l’execució de la tallada i estassada de vegetació de la zona del 
Perer en els terminis prorrogats respecte la convocatòria. 
 

 
19. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A L’ADQUISICIÓ, IMPLANTACIÓ I 

POSADA EN MARXA I MANTENIMENT DEL SISTEMA INFORMÀTIC 

DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS. 

 

La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de novembre de 2016 va aprovar 
adoptar el mètode de treball e-SET per aplicar-lo a un programa informàtic que permeti 
la gestió electrònica dels expedients, mètode que ofereix el Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya (AOC), atesa la necessitat d’adaptar aquesta administració local 
a les previsions d’administració electrònica establertes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 



del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que és vigent 
des del 2 d’octubre d’aquest any. 
 
En la fase actual de formació del personal en el mètode de treball e-SET es fa 
necessari adquirir l’eina informàtica que permeti la implantació de l’administració 
electrònica, sincronitzant els dos projectes per a fer-ho més fàcil i ràpid. 
 
Considerant que tant la Diputació de Barcelona, com el Consell Comarcal d’Osona, en 
el marc de les funcions d’assistència als ens locals que tenen encomanades, estan 
estudiant la licitació del contracte de serveis per a l’adquisició, implantació i 
manteniment d’un sistema informàtic de gestió d’expedients electrònics, preveient-se a 
curt termini la seva cessió als ens locals. 
 
Vista la proposta tècnica i econòmica presentada per l’empresa Audifilm Abi SL, per a 
l’adquisició, implantació, posada en marxa i manteniment d’un sistema informàtic de 
gestió d’expedients electrònics per aquest Ajuntament, solució contrastada per a 
facilitar el desplegament del model de treball e-SET. 
 
Atès que es tracta d’un contracte menor de serveis, d’un import de 6.000 € més IVA, 
pel termini d’un any. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el contracte menor de serveis d’implantació i manteniment del 
sistema de gestió d’expedients electrònics Genesys-RAE, a l’empresa Audifilm ABI SL, 
amb NIF B-83998740, pel termini d’un any i pel preu de 6.000 € més IVA. El servei 
inclou: -llicències dels mòduls de Genesys relacionats a la proposta (apartat 4.1) 
 -manteniment i suport (apartat 4.2) 
 -serveis Cloud (allotjament en servidor –núvol-) (apartat 4.3) 
 -implantació del projecte (apartat 4.4) 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació per l’import de 7.260 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 16.920.222.03 de l’estat de despeses del vigent pressupost. 
 
Tercer.- Facilitar les dades de l’Ajuntament que es relacionen en la proposta d’Audifilm 
(apartat 5.1) 
 
Quart.-Facultar l’alcalde per a la formalització del contracte i de la restant 
documentació necessària. 
 
Cinquè.-Notificar el present acord a l’empresa Audifim ABI SL. 
 
 

20. INFORMACIONS REGIDORIES:  

 

- EXECUCIÓ CONTRACTE D’OBRES: “CONSTRUCCIÓ VESTIDORS 

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL”. 

 

En la mateixa data d’entrada d’una sol·licitud de documentació per part de l’empresa 
Axis patrimoni SL, adjudicatària de l’obra de “Construcció dels vestidors de la zona 
esportiva municipal” s’ha contestat que aquest Ajuntament no es planteja la 
modificació del projecte de l’obra de Construcció dels vestidors de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta, que va aprovar, adjudicant-los la seva execució en les 



condicions establertes en el plec de clàusules econòmico-administratives particulars i 
en el propi projecte, esdevenint, en conseqüència, improcedent la documentació 
sol·licitada en el seu escrit. Tanmateix s’insisteix en la demora en l’execució de l’obra 
que fa cada dia més previsible l’incompliment del termini preceptiu, tal i com se’ls ha 
advertit reiteradament. 
 

- AMPLIACIÓ MAGATZEM MUNICIPAL. 

 

Per decisió del propietari, queda suspès temporalment l’oferiment de venda de 
l’immoble situat al carrer de la Indústria  núm. 14, per a la futura ampliació de la nau 
del magatzem municipal. 
 

- SOL·LICITUD SINDICATS: CONSTITUCIÓ MESA DE NEGOCIACIÓ. 

 

El representant sindical de CCOO ha demanat la constitució de la Mesa General de 

negociació de tot l’empleat públic de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb els 

següents punts de l’ordre del dia: Calendari laboral. Jornada laboral. RD 10/2015. 

Precs i preguntes. 

 

- INSTÀNCIES I QUEIXES VEÏNS 

 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


