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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 10/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 6 de juny de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a la 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. Gestió i organització Servei de manteniment 
3. Aprovació de factures relació 10/2017. 
4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Comunicacions activitats. 
6. Resolució denúncia contaminació acústica. 
7. Acceptació recurs tècnic Xarxa de Governs Locals 2016-2019: redacció  

projecte executiu de la biblioteca de Sant Julià de Vilatorta. 



8. Acceptació recursos materials àmbit de Salut pública Xarxa de Governs 
locals 2016-2019 

9. Resolució al·legacions al projecte “Itinerari per a vianant i ciclistes BV-5202 
PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de Vilatorta”. 

10. Resolució expedient reclamació responsabilitat patrimonial. 
11. Contractació obra construcció pista skate zona piscines. 
12. Contractació servei de socorrisme piscines municipals temporada 2017. 
13. Contracte subministrament maquinària serveis. 
14. Beques destinades a activitats educatives en el lleure durant l’estiu i 

dirigides a infants d’entre 3 i 16 anys. 
15. Adhesió a l’acord entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i els 

Ajuntaments integrants de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social. 
16. Conveni interadministratiu de col·laboració amb l’Ajuntament per a 

l’assessorament, col·laboració i desenvolupament de programes en matèria 
d’energia i comptabilitat energètica, de l’Agència Local de l’Energia del 
Consell Comarcal d’Osona 

17. Organització Camp de treball estiu: “Camp Tortí”. 
18. Resolució atorgament Beca Josep Romeu 2017-2018. 
19. Convenis subvencions concessió directa a entitats sense ànim de lucre. 
20. Informacions regidories:  

- Instàncies i queixes veïns 
- Altres: Festes locals 2018 

 
 

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

2. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT 
 
Amb l’assistència del cap del servei de manteniment, els regidors de l’equip de govern 
mantenen un canvi d’impressions sobre l’organització del servei per tal d’aconseguir la 
màxima eficiència amb els recursos humans i materials disponibles. 
Es concreten tres aspectes:  
1. La designació de regidors com a referents del cap del servei de manteniment en els 
actes amb més rellevància: 

- Festa Major: Marc Vilarrasa 
- Torneig de bàsquet: Marc Vilarrasa 
- Reis: Marc Vilarrasa 
- Fira del Tupí: Lluís Solanas 
- Aplec caramellaire: Lluís Vilalta 

2. La concentració en l’àrea dels Serveis tècnics (Roser Soler) de totes les gestions 
que afectin al Servei de manteniment. 
3. La utilització de l’eina informàtica que l’Ajuntament ha adquirit per a la implantació 
de l’administració electrònica, que inclou la coordinació de tasques en els serveis. 

 
3. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 10/2017. 

 
Vista la relació 10/2017 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  108.740,72 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el 
termini previst legalment. 
 
En la relació 10/2017 està inclosa la certificació núm.1 de l’obra “Construcció dels 
vestidors de la zona esportiva municipal”, presentada per l’empresa contractista Axis 
Patrimoni SL, amb la conformitat dels tècnics directors de l’obra, que és d’un import de 
6.970,39 € més 1.463,78 € en concepte d’IVA. La certificació també s’aprova per un 
import de 8.434,17 €, reconeixent la obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.342.622.02 de l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 

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.  46/17 
Data sol·licitud:  17 de maig de 2017 
Obres: Reparar esquerdes a la façana de l’immoble 
 
Expedient núm.  44/17 
Data sol·licitud:  8 de maig de 2017 
Obres: repassar pendent per moll de càrrega ja existent (marxapeu) 
 
Expedient núm.  45/17 
Data sol·licitud:  16 de maig de 2017 
Obres: fer un paviment al jardí (15 m2) 
 

Expedient núm.  47/17 
Data sol·licitud:  16 de maig de 2017 
Obres: reforma de la cuina 
 

Expedient núm.  48/17 
Data sol·licitud:  19 de maig de 2017 
Obres: pintar la façana i fer tanca del pati posterior 
 

Expedient núm.  50/17 
Data sol·licitud:  22 de maig de 2017 
Obres: reparació de degoters del terrat, treure arrebossat del terrat, posar canals i una 
reixa petita al garatge 
 

Expedient núm. 2p/17 
Data sol·licitud:  29 de maig de 2017 
Llicència urbanística de divisió en règim de propietat horitzontal  
 
 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda concedir llicència urbanística d’obra i de divisió en règim de 
propietat horitzontal, 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. 



 
5. COMUNICACIONS ACTIVITATS. 

 
- Expedient 3/17. En data 29 de març de 2017, el representant de l’empresa Orange 
Espagne SAU, va presentar davant aquest Ajuntament, la declaració responsable per 
a l’activitat consistent en la instal·lació  d’una estació de telefonia mòbil al Polígon 2, 
parcel·la 25, a la finca de Puigsec d’aquest municipi, compartint emplaçament amb 
Vodafone i Telefònica Movistar.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 34.5 i 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, 
General de telecomunicacions en relació a la instal·lació d’estacions radioelèctriques, 
la Disposició Addicional 3a de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents 
de liberalització del comerç i de determinats serveis, i la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, la instal·lació  d’una 
estació de telefonia mòbil està sotmesa al règim de declaració responsable per tractar-
se d’una activitat innòcua. 
 
Vista la declaració responsable presentada pel promotor de la instal·lació que 
consisteix en una manifestació explícita del compliment dels requisits exigibles d’acord 
amb la normativa vigent, d’estar en possessió de la documentació que ho acrediti i del 
corresponent projecte. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal emès en sentit favorable. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer.-  Fer constar davant el promotor que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la declaració de 
responsable d’obertura, que l’empresa Orange Espagne SAU ha instal·lat una estació 
de telefonia mòbil al Polígon 2, parcel·la 25, a la finca de Puigsec d’aquest municipi, 
compartint emplaçament amb Vodafone i Telefònica Movistar en virtut de la declaració 
de responsable d’obertura presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
  
Segon.- La interessada exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ella mateixa, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
  
Tercer.- Advertir la interessada que l’assabentat de la declaració responsable no limita 
l’exercici de les potestats administratives, de comprovació posterior dels elements i 
circumstàncies que s’han posat de manifest a través de la declaració responsable, 
inspecció i sanció que a l’administració li estiguin atribuïdes per l’ordenament jurídic. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 21: 
taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en 
les activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació de 
comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat 
regulada per normativa sectorial, per un import de 218 €. 
  
Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada. 
 

- Expedient 4/2017. En data 21 d’abril de 2017, la interessada, en nom propi, va 
presentar, davant aquest Ajuntament, una declaració de responsable d’obertura per a 



l’exercici d’una activitat de comerç al detall d’aliments i centre de teràpies naturals, als 
baixos del carrer Compositor R. Victori, núm. 10, d’aquest municipi.  
 
Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa dins 
l’Annex 1 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, per tant activitat econòmica de baix risc, subjecte al règim de 
declaració prèvia. 
  
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal, s'ha constatat que 
les instal·lacions s’ajusten a la documentació presentada i que l’activitat pot funcionar. 

  
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
  
Primer.-  Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
es dóna per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la declaració de 
responsable d’obertura, que la interessada exerceix una activitat de comerç al detall 
d’aliments i centre de teràpies naturals, als baixos del carrer Compositor R. Victori, 
núm. 10, d’aquest municipi, en virtut de la declaració de responsable d’obertura 
presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
  
Segon.- La interessada exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ella mateixa, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
  
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 
21: taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació 
de comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat 
regulada per normativa sectorial, per un import de 218 €. 
  
Quart.- Notificar el present acord a la interessada. 
 
 

 
- Expedient 9/01. En data 23 de maig de 2017, l’interessat, en representació de Caseta 
d’en Gili SCP, va presentar, davant aquest Ajuntament, una comunicació de canvi no 
substancial d’una activitat porcina d’engreix a La Caseta del Gili d’aquest municipi.  
 
Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa en 
l’Annex III, codi 11.1.i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de 
promoció de l'activitat econòmica. 
  
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal, s'ha constatat que 
les instal·lacions s’ajusten a la memòria tècnica i als certificats dels instal·ladors i que 
l’activitat pot continuar funcionant. 

  
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
  
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dóna per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, 



que l’interessat, en representació de Caseta d’en Gili SCP,  el canvi no substancial 
d’una activitat porcina d’engreix a La Caseta del Gili  d’aquest municipi, en virtut de la 
comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
  
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
  
Tercer.-  Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 
21: taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació 
de comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat 
regulada per normativa sectorial, per un import de 218 €. 
  
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 
 

6. RESOLUCIÓ DENÚNCIA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 
 
Vistos els antecedents que consten a l’Ajuntament en relació a aquest expedient, 
especialment la intervenció del Servei Comarcal de Mediació Ciutadania i Comunitària 
d’Osona i l’informe d’avaluació de soroll emès per part de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en data 20 de gener de 2015. 

Vist que a principis de març de 2015 es remet l’informe als interessats a través del 
Servei de Mediació i aquest conclou que els valors límits establerts a la normativa 
vigent no es superen. 

Vista la denuncia administrativa per contaminació acústica presentada, per les 
activitats lúdico-musicals que segons els denunciants es duen a terme a l’habitatge, 
contigu al seu. 

Vist l’informe d’avaluació d’impacte acústic que s’adjunta a la denúncia que contradiu 
els nivells d’immissió sonora resultants de l’informe de la Diputació de Barcelona, 
emès en data gener de 2015. 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió del dia 1 d’agost de 2016 en que 
s’acorda incoar expedient administratiu i designar instructor de l’expedient al regidor de 
Medi Ambient de l’Ajuntament. 

Vist l’informe emès per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona,  
en data novembre de 2016, que reitera que els nivells d’immissió no sobrepassen els 
llindars permesos per la normativa vigent relativa a la contaminació acústica. 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 9 de gener de 2017 en que 
s’acorda donar tràmit d’audiència als interessats per un termini de 10 dies per 
presentar al·legacions i demanar a l’instructor la corresponent proposta de resolució. 

Vist que en data 13 de març de 2017 els denunciants van sol·licitar i se’ls va atorgar 
pròrroga del termini per presentar al·legacions. 

Vistes les al·legacions presentades per la part denunciant en data 15 de maig de 2017 
i que es basen en els fonaments d’un expedient sancionador. 

Vista la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient amb data 1 de juny de 
2017. 



Atès que s’ha seguit el procediment per incoar un expedient administratiu per 
comprovar i verificar els fets denunciats que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment comú de les Administracions Públiques així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; donant tràmit a audiència als interessats per presentar les al·legacions 
pertinents i practicant-se les diligències sol·licitades com l’informe de diagnosi 
d’impacte acústic. 

Atès que en tot moment s’han contemplat les pretensions de la part denunciant 
practicant les diligències pertinents per comprovar si es produïa un fet fora de la 
legalitat.  

Atès que l’informe de diagnosi d’impacte acústic realitzat en relació a la incoació 
d’expedient administratiu per a la comprovació i verificació dels fets denunciats 
conclou que no es superen els límits establerts per la normativa vigent. 

D’acord amb el que disposa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i el seu Reglament aprovat per Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, la inspecció, control i sanció en matèria de contaminació acústica de les 
activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, és competència de 
l’Ajuntament. 

Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la part denunciant, entenent que 
no s’ha produït cap infracció que motivi el corresponent expedient sancionador. 
 
Segon.- Desestimar la denúncia administrativa per contaminació acústica presentada, 
per les activitats lúdico-musicals que segons els denunciants es duen a terme a 
l’habitatge contigu al seu. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats, als efectes oportuns. 
 

 
 

7. ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019: REDACCIÓ  PROJECTE EXECUTIU DE LA BIBLIOTECA DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA. 

 
Vista la resolució de data 27 d’abril de 2017 de la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, per la qual s’aprova a proposta del Gerent de Serveis d’equipaments, 
infraestructures urbanes i patrimoni arquitectònic, la concessió d’un recurs tècnic per a 
la redacció del projecte executiu de la biblioteca de Sant Julià de Vilatorta, en el marc 
del catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
amb una aportació de 75.000 €. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar el recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona, consistent en 
la redacció del projecte executiu de la biblioteca de Sant Julià de Vilatorta, amb una 
aportació estimada de 75.000 €. 
Segon.- Notificar aquest acord al Servei d’Equipaments i Espai públic de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, fent constar que aquesta 



acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. 
 
Tercer.- Gestiona el recurs la regidoria d’educació. 
 
 

8. ACCEPTACIÓ RECURSOS MATERIALS ÀMBIT DE SALUT PÚBLICA 
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 

 
Vist el Decret de 20 d’abril de 2017 de la Presidenta delegada de l’Àrea d’atenció a les 
persones de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova a proposta de la diputada 
delegada de Salut Pública i Consum, la concessió del recurs material del control 
sanitari de les piscines municipals, que comporta per part de la Diputació de 
Barcelona: 

- La realització de les visites de control sanitari de la piscina. 
- La col·laboració tècnica amb l’ajuntament per millorar la gestió dels 

riscos derivats de la piscina. 
- La realització del corresponent informe tècnic de les instal·lacions de les 

piscines. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Acceptar el recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona consistent en 
el control sanitari de les piscines municipals. 
 
Segon: Notificar aquest acord al Servei de Salut Pública de l’Àrea d’atenció a les 
persones de la Diputació de Barcelona fent constar que aquesta acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer.- Gestionen aquest recurs les regidories d’esports i de salut pública.  
 
Vist el Decret de data 17 de maig de 2017 del President delegat de l’Àrea de cultura, 
educació i esports de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova la concessió del 
recurs tècnic consistent en el suport a projectes d’aprenentatge fora de l’horari lectiu, i 
que suposa: 

- L’anàlisi de les necessitats 
- La identificació d’agents i espais 
- La definició d’objectius, continguts, metodologia i línies d’intervenció 
- La caracterització i organització del recurs/espai i socioeducatiu 

 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Acceptar el recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona consistent en 
el suport a projectes d’aprenentatge fora de l’horari lectiu. 
 
Segon: Notificar aquest acord a la Gerència dels Serveis d’Educació de l’Àrea de 
cultura, educació i esports de la Diputació de Barcelona fent constar que aquesta 
acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. 
 
Tercer: Gestiona aquest tema la regidoria d’educació. 
 

 



 
 

9. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS AL PROJECTE “ITINERARI PER A 
VIANANT I CICLISTES BV-5202 PK 0+000 A PK 1+230 TM SANT JULIÀ 
DE VILATORTA”. 

 
Per part de diferents veïns de Vilalleons s’ha presentat a l’Ajuntament un escrit 
d’al·legacions referent a la proposta d’itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-5202 
PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de Vilatorta. 
 
Estudiat el document, l’Ajuntament hi fa les següents observacions, en el benentès 
que es tracta d’un pas previ al tràmit procedimental preceptiu ja que el projecte que 
redactarà finalment la Diputació de Barcelona, es sotmetrà a informació pública, 
període durant el qual es podran tornar a presentar les corresponents al·legacions. 
 
Respecte la segona al·legació, efectivament per la carretera BV-5202 hi circulen una 
gran varietat de vehicles: cotxes particulars, vehicles agraris, camions de gran tonatge, 
i actualment és un risc passar-hi amb tractors. Precisament la via proposada  te una 
amplada de 10 m, cosa que  facilitarà la circulació d’aquests vehicles. 
 
Respecte la tercera al·legació, evidentment la carretera BV-5202 es manté, 
simplement es proposa un canvi de traçat. 
 
La quarta al·legació afirma que a causa de l’itinerari per a bicicletes els vehicles  
quedaran obligats a circular pel polígon industrial, amb els inconvenients que suposen 
els espais de càrrega i descàrrega, i els aparcaments. Està clar que el projecte ha de 
contemplar mesures dins del polígon per fer viable el trànsit, en aquest sentit proposa 
les següents mesures: 

- El vial del centre del polígon serà prioritari. 
- Es proposarà retirar els aparcaments del carrer de la Quintana per a 

compatibilitzar el trànsit en ruta amb els accessos a Triposona. 
Finalment i respecte aquesta al·legació cal dir que l’Intensitat mitjana diària de trànsit 
(IMD) actual de la BV-5202 és absorbible, segons els tècnics, pel carrer de la Indústria 
del polígon. 
 
Respecte l’alternativa que contempla la cinquena al·legació, cal dir que havia estat una 
solució proposada a la Diputació en un principi i la resposta obtinguda va ser que no 
era possible per l’amplada de la carretera que està condicionada per l’espai que queda 
entre l’arbrat centenari. Per això la Diputació de Barcelona va proposar com a 
alternativa restringir el trànsit rodat només als veïns, opció que l’Ajuntament no creu 
segura. 
 
Respecte l’alternativa que es proposa en la sisena al·legació, no suposa garantir la 
seguretat dels usuaris a peu o en bicicleta i per tant no es pot contemplar com a 
alternativa, perquè no podem garantir la conducta dels ciclistes. 
 
Finalment cal advertir que la posició de l’Ajuntament, exposada en aquest acord i en la 
reunió mantinguda amb els veïns, és la de derivar els dos sentits de la carretera per 
dins el polígon. Aquesta proposta, però,  només serà ferma si els tècnics redactors del 
projecte la consideren la més adequada, i l’administració competent que és la 
Diputació de Barcelona l’aprova. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda traslladar aquestes observacions als veïns i a la Diputació de 
Barcelona. 



 
 

10. RESOLUCIÓ EXPEDIENT RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. 

 
En relació a l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la 
interessada, es va formular per part de l’instructor de l’expedient la corresponent 
proposta de resolució, atorgant audiència a la interessada per a la presentació 
d’al·legacions. 
 
Atès que les al·legacions presentades per la interessada no aporten cap altra dada 
que les que ja tingudes en compte a l’expedient i que motivin una revisió de la 
proposta. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Desestimar les al·legacions presentades, ratificant íntegrament la proposta de 
resolució que desestima la reclamació d’indemnització instada per la interessada, pels 
danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la vorera de l’avinguda de Jaume Balmes 
davant el núm.29 de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon: Notificar aquest acord a la interessada, fent-li notar que aquest posa fi a la via 
administrativa. 
 
 

11. CONTRACTACIÓ OBRA CONSTRUCCIÓ PISTA SKATE ZONA 
PISCINES. 

 
Atès que la pista de skatepark situada a la zona verda de l’avinguda de Sant Llorenç 
cantonada amb el carrer de Sant Ponç es troba en molt mal estat i encara que es 
reparés no és possible la seva homologació, i per tant en cal la seva retirada per tal 
d’evitar danys als usuaris. 
 
Considerant que la pista de tennis situada a la zona d’equipaments de les piscines 
municipals no s’utilitza i podria ser un emplaçament idoni per a la construcció de la 
pista de skatepark. 
 
Vista la proposta de l’empresa Inout Builtforfun SL per a la construcció d’un skatepark 
de 475 m2 composat per dues rampes, una transició i un pla inclinat en forma de 
diamant, pel preu de 33.030 € exclòs l’IVA. 
 
Atès que per raó de l’import de l’obra la contractada es tracta d’un contracte menor. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Contractar l’obra de construcció d’una pista de skatepark a l’empresa Inout 
Builtforfun SL pel preu de 33.030 € exclòs l’IVA, segons proposta presentada. 
 
Segon: Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.342.622.01 
de pressupostos tancats. 
 
Tercer: Notificar aquest acord al contractista, requerint-lo perquè presenti el Pla de 
seguretat i salut que desenvolupa les previsions de l’estudi bàsic de seguretat i salut.  



 
 

12. CONTRACTACIÓ SERVEI DE SOCORRISME PISCINES MUNICIPALS 
TEMPORADA 2017. 

 
Atès que l’Ajuntament disposa del servei de piscines a l’aire lliure que durant la 
temporada d’estiu estan obertes al públic.  
 
Atès que segons la normativa vigent aplicable, concretament el Decret 95/2000, de 22 
de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a piscines d’ús públic, 
aquestes han de comptar amb el servei de salvament i socorrisme durant tot l’horari de 
bany. 
 
Vista la proposta  que ha presentat l’empresa CATALONIA WATER SAFETY, SL, per 
a la prestació del servei de salvament i socorrisme a les piscines municipals durant la 
temporada d’estiu 2017 (del 17/06/2017 al 10/09/2015), amb un pressupost total de  
14.750,12 € (IVA no inclòs). 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre la despesa en 
l’aplicació pressupostària 13.340.227.13 de l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
Atès el que disposa el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en relació 
als contractes menors. 
 
Vista la delegació de l’alcaldia de competències en matèria de contractació a la Junta 
de Govern Local segons decret de data 7 de setembre de 2015. 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Contractar el servei de salvament i socorrisme de la piscina municipal durant la 
temporada d’estiu 2017 a l’empresa CATALONIA WATER SAFETY, SL mitjançant el 
procediment de contracte menor, per un import de 14.750,12 € (IVA exclòs), d’acord 
amb les condicions determinades a la proposta, que formen part d’aquesta 
contractació. 
 
Segon: Reconèixer l’obligació corresponent a la contractació del servei amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 13.340.227.13 de l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
Tercer:  El pagament es durà a terme en els terminis que preveu la proposta 
presentada per l’empresa contractada prèvia  presentació de la factura corresponent 
que s’incorporarà a l’expedient. 
 
Quart: Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, als efectes oportuns. 
 
 

13. CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MAQUINÀRIA SERVEIS. 
 
En data 7 de novembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat del subministrament d’un 
vehicle de serveis per al Servei de manteniment, concertat en condicions especialment 
avantatjoses amb un proveïdor que cessa definitivament en les seves activitats 
comercials. 
 



En sessió de 22 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local acorda l’adjudicació 
del contracte pel preu de 57.000 € en base a la valoració emesa per una empresa de 
reparació i manteniment d’aquest tipus de vehicles. 
 
Considerant la conveniència de disposar d’un informe emès per un enginyer industrial 
per a la confirmació que el preu negociat s’ajusta a la valoració del vehicle, es va 
encarregar a l’enginyer Jaume Macià la redacció d’un informe sobre el seu valor, del 
qual es confirma que el preu negociat és inferior a la valoració del tècnic i per tant la 
seguretat de la procedència de la signatura del contracte amb la garantia que l’import 
és correcte.  
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda facultar l’alcalde per a la signatura del contracte i la 
documentació necessària per a la transmissió del vehicle. 
 
 

14. BEQUES DESTINADES A ACTIVITATS EDUCATIVES EN EL LLEURE 
DURANT L’ESTIU I DIRIGIDES A INFANTS D’ENTRE 3 I 16 ANYS. 

 
El Consorci d’Osona dels serveis socials ha aprovat les bases per a la concessió de 
les beques destinades a activitats educatives en el lleure durant l’estiu i dirigides a 
infants d’entre 3 i 16 anys, per als municipis que formen part del Consorci.  
 
Per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta suposa delegar la gestió de l’atorgament 
dels ajuts al Consorci, inclosa la tramitació a la Base Nacional de Subvencions per a la 
seva publicació i posterior control. L’ajuntament n’assumirà la informació a les famílies 
amb nens/es d’entre 3 i 16 anys i el pagament de l’import subvencionat amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 08.231.480.02. 
 
 

15. ADHESIÓ A L’ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I ELS AJUNTAMENTS INTEGRANTS DE LA XARXA 
D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL. 

 
Vist que en data 20 d’abril de 2017 es va prendre l’acord entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i les entitats socials/ajuntaments integrants de la Xarxa d’Habitatges 
d’Inserció Social, per l’any 2017. 
 
Vist que el darrer Consell d’administració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
amb data de 20 d’abril, va acordar que l’ajut per a cada habitatge adherit a la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió, serà de 1.800 euros. 
 
Vist que a l’Annex 2 de l’Acord consta que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té un 
habitatge cedit amb conveni per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Entitats 
Socials i Ajuntaments. 
 
Vist el text de l’acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats 
socials/ajuntaments integrants de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, per l’any 
2017 i la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’adherir-se a aquest per 
obtenir l’ajuda corresponent a l’habitatge del Carrer Anna Xica, 13b.1 bxs 3a de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
Atès que en data 29 de maig l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va presentar 
sol·licitud d’adhesió a l’acord de 20 d’abril de 2017 entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i les entitats socials/ajuntaments integrants de la Xarxa d’Habitatges 



d’Inserció Social, per l’any 2017 per obtenir l’ajuda corresponent a l’esmentat 
habitatge. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’acord de 20 d’abril de 2017 entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i les entitats socials/ajuntaments integrants de la Xarxa d’Habitatges 
d’Inserció Social, per l’any 2017. 
 
Segon.- Comunicar l’adhesió a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
  
 

16. CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ AMB 
L’AJUNTAMENT PER A L’ASSESSORAMENT, COL·LABORACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EN MATÈRIA D’ENERGIA I 
COMPTABILITAT ENERGÈTICA, DE L’AGÈNCIA LOCAL DE 
L’ENERGIA DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA 

 
Vist que en data 8 de març de 2017 la Comissió Permanent del Ple del Consell 
Comarcal va aprovar el nou conveni tipus de col·laboració a signar amb les entitats 
locals interessades, per l’assessorament, col·laboració i desenvolupament de 
programes en matèria d’energia i comptabilitat energètica de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona (ALEO). 
 
Vist que la voluntat d’aquest Conveni és fomentar la cooperació entre el Consell 
Comarcal i els ens locals per poder prestar serveis en la gestió energètica de la forma 
més eficient i col·laborativa possible i s’hi descriuen i articulen aquells serveis i 
programes que s’ofereixen des de l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal 
als ens locals de la comarca amb el cofinançament dels ens. 
 
Vist el text del Conveni i la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
signar-lo. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va signar el Conveni en data 15 de 
maig de 2017. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració amb l’Ajuntament per a 
l’assessorament, col·laboració i desenvolupament de programes en matèria d’energia i 
comptabilitat energètica, de l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal 
d’Osona. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 

 
 

17. ORGANITZACIÓ CAMP DE TREBALL ESTIU: “CAMP TORTÍ”. 
 
El camp de treball “Camp Tortí “ adreçat als joves de 13 a 16 anys es durà a terme del 
3 al 14 de juliol, amb una inscripció total de 23 joves, per la qual cosa caldrà la 
contractació de dos monitors i d’un ajudant no titulat per tal de garantir les ràtios 



establertes en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats educatives en el 
lleure en les que hi participen menors de 18 anys. 
 
 

18. RESOLUCIÓ ATORGAMENT BECA JOSEP ROMEU 2017-2018. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de novembre de 2016 va aprovar les 
bases de la “Beca Josep Romeu” i la seva convocatòria corresponent a 2017-2018. 
 
A l’acta del Jurat que ha instruït el procediment, integrat per l’alcalde, Joan Carles 
Rodríguez Casadevall, Cristina Suñén Vilamala, Rosa García, Pep Madrenas i Jordi 
Vilamala, es proposa concedir la Beca, valorada en 2.500 € al treball proposat per 
Anna Anglisano Roca, amb el títol provisional: “Sant Julià de Vilatorta. Vila tradicional 
terrissaire.” I també proposa atorgar l’accèssit, valorat en 1.000 €, al treball proposat 
per Anna Collell Jordà que te com a objectiu la part social i antropològica de la 
indústria terrissaire i traçar les famílies del municipi dedicades a aquesta indústria. 
 
La proposta del Jurat va ser assumida íntegrament per l’alcaldia que d’acord amb les 
bases és qui resol i va fer públic l’atorgament en el transcurs de la IX edició de la Fira 
del Tupí 2017.  
 
A l’article 8 de les bases de la convocatòria es preveu el pagament parcial anticipat de 
la beca, però no fa referència a la possibilitat de fer pagament parcial anticipat 
respecte l’accèssit.  
 
En virtut de les facultats d’interpretació de les bases que atorga la normativa general 
de subvencions a l’òrgan competent per aprovar les bases, 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Efectuar un primer pagament de 400 € de l’accèssit, corresponent al 40% del 
total de l’import atorgat, a la persona beneficiària.  
 
Segon: Designar Pep Madrenas tutor del treball d’ Anna Anglisano Roca, amb el títol 
provisional: “Sant Julià de Vilatorta. Vila tradicional terrissaire.” 
 
Tercer. Designar Jordi Vilamala tutor de treball d’Anna Collell Jordà que te com a 
objectiu la part social i antropològica de la indústria terrissaire i traçar les famílies del 
municipi dedicades a aquesta indústria. 
 
 
 

19. CONVENIS SUBVENCIONS CONCESSIÓ DIRECTA A ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE. 

 
La Junta de Govern Local en data 24 d’abril de 2017 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 2016. El termini per a la sol·licitud de subvencions per part de les entitats 
finalitza el proper 31 de juliol. 
 
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: 20è 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.  

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

- Unió Ciclista Vic: Organització BTT Sant Julià de Vilatorta. 
 

 
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 2017 preveu crèdit per atendre les subvencions que es 
poden atorgar pel sistema de concessió directa, nominativament les següents: 
 
13 341 48004 SUBVENCIÓ DIRECTA ESCUDERIA OSONA 1.800,00 
08 231 48005 SUBVENCIÓ CONCESSIÓ DIRECTA ASSOCIACIÓ FAMILIAR 300,00 
13 341 48005 SUBVENCIÓ DIRECTA UNIÓ CICLISTA VIC 600,00 
12 326 48007 SUBVENCIÓ DIRECTA AMPA BELLPUIG 3.606,10 
12 326 48009 SUBVENCIÓ DIRECTA AMPA EL ROSER 400,00 
12 326 48010 SUBVENCIO DIRECTA AMPA PATULEIA 400,00 
16 334 48010 SUBVENCIÓ CONCESSIÓ DIRECTA ÒMNIUM CULTURAL 1.000,00 
 
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: 1.800 € 
- 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 € 
- Agrupació familiar Vilatorta: 300 € 
- Òmnium Cultural: 1.000 € 
- Unió Ciclista Vic: 400 € 

 
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.- Aprovar la minuta dels corresponents convenis reguladors de la subvenció. 
 
Quart-: Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de la subvenció amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’exercici 2017,  
 
13 341 48004 
08 231 48005 
13 341 48005 
12 326 48007 
12 326 48009 
12 326 48010 
16 334 48010 
 
 
Cinquè: Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades en règim de concessió directa. 
 
 
 

20. INFORMACIONS REGIDORIES:  



 

- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Propera convocatòria del Consell Escola Municipal per al proper 12 de juny.  
Gestiona el tema la regidoria d’educació. 
 

- 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 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 
 


