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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 3/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 6 de febrer de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 a 1/4 de 12 
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 relacions 25/2016 i 3/2017. 
3. Sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.16 de Barcelona 

referent al recurs 191/2014. 
4. Sol·licituds a la convocatòria Xarxa Barcelona: Catàleg de serveis 2017 
5. Acceptació subvenció Consell Comarcal d’Osona activitats esportives de 

caràcter supramunicipal. 
6. Informacions regidories:  

- 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 23 de gener de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 25/2016 i 3/2017 

Vista la relació 25/2016 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes 
amb càrrec al pressupost municipal exercici 2016 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 14.539,22 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 
Vista la relació 3/2017 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 48.496 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 
 

3. SENTÈNCIA DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM.16 DE BARCELONA REFERENT AL RECURS 191/2014. 

 
Vista la sentència núm.275/2016, del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.16 de 
Barcelona dictada en el recurs contenciós-administratiu 191/2014, contra la qual s’hi 
pot interposar recurs ordinari d’apel·lació que ha des resoldre la Sala del contenciós-
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Considerant les decisions judicials recaigudes en aquesta matèria en els 
corresponents recursos en d’altres ajuntaments, per unanimitat dels tres regidors 
membres de ple dret que componen la Junta de govern local s’acorda no recórrer la 
sentència i elevar al Ple la ratificació de l’acord. 
 
 

4. SOL·LICITUDS A LA CONVOCATÒRIA XARXA BARCELONA: 
CATÀLEG DE SERVEIS 2017 

 
La Diputació de Barcelona, en data 17 de desembre de 2016 va aprovar el Catàleg de 
serveis en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovat el 26 de 
novembre de 2015, que dóna suport als governs locals a través de diferents 
instruments de cooperació, amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades 
pels governs locals. 
 
Estudiades per cada regidoria els recursos que el catàleg ofereix en els respectius 
àmbits i la seva adequació a les necessitats municipals, i tenint en compte que el 
termini per a les sol·licituds de recursos econòmics finalitza el proper 6 de febrer, 
establint-se uns terminis més llargs per a  les sol·licituds de recursos tècnics i 
materials, s’acorda per unanimitat dels tres regidors de ple dret que componen la Junta 
de Govern, presentar les següents sol·licituds de recursos de caràcter econòmic: 
 



 
 

5. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL D’OSONA 
ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SUPRAMUNICIPAL. 

 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per acord de la Junta de Govern de data 11 de 
juliol de 2016 va sol·licitar una subvenció de 2.000 € per a l’activitat esportiva 32è 
Torneig BBVA de bàsquet, en el marc de la convocatòria de subvencions del Consell 
Comarcal d’Osona per a activitats culturals i esportives per a l'any 2016. 
 
Vist l’acord de la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona de data 9 
de novembre de 2016, relatiu a l’atorgament de subvencions per activitats culturals i 
esportives de caràcter supramunicipal que es duguin a terme per Ajuntaments de la 
comarca d’Osona, segons el qual s’ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, per l’activitat esportiva 32è Torneig BBVA de bàsquet, i per l’import 
de 700 €. 
 
D’acord amb l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal, 
el punt 9è de les bases reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions per 
activitats esportives supramunicipals i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, les subvencions concedides han de ser acceptades pels beneficiaris en 
el termini d’un mes des de la notificació de l’atorgament. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda: 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal d’Osona a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, per import de 700 € en el marc de la convocatòria 2016 
d’activitats esportives de caràcter supramunicipal que es duguin a terme per 
Ajuntaments dels municipis de la comarca d’Osona. 
 

Actuació Recurs Import Pressupost Import Sol·licitat
prevenció d'incendis forestals a la franja nord de les Pedreres limitant amb Folgueroles Treballs forestals a executar a les parcel·les no edificades i zones verdes dels ens públics locals 5.000,00 4.750,00
Projecte Aula de Música de Sant Julià de Vilatorta Funcionament d'escoles i serveis municipals de música i arts 73.699,12 22.502,36
Franges de protecció de Sant Julià de Vilatorta Obertura de la franja perimetral 5.132,82 4.876,18
Actuacions de gestió i control d'activitats comunicades Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats 7.000,00 5.000,00
Adequació del semisòtan de l'edifici de l'Arca de Noè Adequació i activació d'espais buits per a usos temporals 29.453,55 15.000,00
Substitució de la caldera de gasoil per una de biomassa a Casa la Mestra de Vilalleons Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits 9.710,00 9.710,00
Servei d'atenció a persones propietàries d'habitatges buits Foment del lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o cedits 7.000,00 5.000,00
Edició del llibre "L'estiueig a Sant Julià de Vilatorta 1885-1950" Publicacions locals 8.107,00 8.107,00
Fira del Tupí i actuacions per potenciar i promocionar el comerç local i el mercat setmanal Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de menys de 20.000 habitants 53.000,00 15.000,00
Millora en la difusió i promoció de les TIC com a producte turístic de qualitat Accions innovadores per a la creació i millora de productes turístics 20.000,00 15.000,00
Espai Jove. En coordinació amb el projecte enxeneta del Consell Comarcal d'Osona Millora de l'èxit escolar i de la participació educativa 3.900,00 3.900,00
Estiu Set Fonts Festivals artístics 2.500,00 1.750,00
Linia de beques per activitats esportives per prevenir el risc d'exclusió Esport per prevenir el risc d'exclusió 2.600,00 2.200,00
Serveis municipals de consum Serveis municipals de consum 2.000,00 1.500,00
Control de plagues i prevenció de legionel·losi Sanitat ambiental 5.996,84 4.000,00
Activitats municipals per a la promoció de la salut Promoció de la salut 6.000,00 4.000,00
Adquisició d'un DEA per a un vehicle de la Brigada municipal Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors 1.449,36 1.449,36
Difusió del butlletí informatiu setmanal en format imprès i Accions per l'enfortiment del teixit associatiu, la participació i el foment de les relacions igualitàriesFinançament en l'àmbit de la convivència, diversitat i participació ciutadana 21.400,00 19.950,00
Accions de foment de l'emprenedoria, l'ocupabilitat i l'emancipació dels joves Finançament en l'àmbit de joventut 27.850,00 23.875,00
Activiats de promoció per la igualtat de gènere i d'orientació sexual Finançament en l'àmbit de dones i LGTBI 3.000,00 3.000,00
Actuació d'aïllament del Centre d'atenció primària Adequació acústica de locals 11.686,18 10.000,00
Futbol de carrer, futbol amb valors Projectes esportius singulars 1.000,00 1.000,00
Millora de les instal·lacions de l'Skatepark del costat de les piscines Millora del material inventariable d'equipaments esportius 3.000,00 3.000,00
Camins escolars Activitats de sensibilització i educació ambiental 3.000,00 3.000,00
TELEGESTIÓ LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PATULEIA Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i econòmica 5.718,37 5.000,00
Esdeveniments Activitats esportives locals 16.000,00 8.000,00



Segon.- Gestionar la sol·licitud de l’abonament de la subvenció concedida amb la 
corresponent documentació justificativa, a través de la regidoria d’actes i 
esdeveniments. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal, en el termini establert per a 
l’acceptació. 
 

6. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- 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. 
 

- ALTRES 
 

- REUNIÓ TITULARS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 
 

Per al proper dijous 9 de febrer s’han convocat els establiments que varen ser inclosos 
en el Programa de vigilància i control d’establiments alimentaris. En aquest acte 
s’entregaran a tots els comerços els termòmetres per al control de temperatura dels 
aliments, amb les instruccions adients.  
Gestiona el tema la regidoria de sanitat. 
 

- AJUTS TARGETES MONEDERS  
 
El municipi de Sant Julià de Vilatorta està inclòs com a pla pilot a la comarca d’Osona 
en el Projecte Targeta moneder d’impacte social de la Diputació de Barcelona que té 
com a objectiu dotar d’un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació que 
atorguen els serveis socials de l’Ajuntament a persones vulnerables sense recursos. 
És una targeta amb un valor monetari definit pels Serveis Socials de l’Ajuntament Evita 
l'estigmatització i potencia la normalització dels beneficiaris d'aquests tipus d'ajuts, en 
poder escollir diversitat d'aliments en establiments de proximitat i no haver d'acudir a 
centres benèfics de repartiment d'aliments.  
 

- SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ D’AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT 
PER PART DE COMASÒLIVAS CODINA  
 

La Direcció General de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya ha concedit 
un termini d’audiència a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta respecte els expedients 
d’autorització de transport escolar des de l’institut Les Margues de Calldetenes a 
Folgueroles passant per Sant Julià de Vilatorta i des de l’institut Les Margues de 
Calldetenes fins a Vilanova de Sau passant per Sant Julià de Vilatorta. L’ajuntament 
no formularà cap objecció en el termini que s’ha concedit. 
 
 
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 


