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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 20 de febrer de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a les de 12 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 4/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions activitats.  
5. Acceptació subvenció del Programa d’ajudes per a la rehabilitació 

energètica d’edificis existents (PAREER-CRECE). 
6. Conveni de col·laboració amb l’Agrupació d’antics alumnes del Roser 

referent a la commemoració del 60è aniversari de la mort del Pare Manuel 
Cazador. 

7. 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 6 de febrer de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 4/2017 
Vista la relació 4/2017 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 60.598,22 €, 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.  7/17 
Data sol·licitud:  30 de gener de 2017 
Obres: fer sostres de pladur en una part del pis 
 

Expedient núm.  8/17 
Data sol·licitud:  2 de febrer de 2017 
Obres: reformar cuina 
 

Expedient núm.  38/16 
Data sol·licitud:  26 d’abril de 2016 
Obres: construcció d’àrea de servei i pernocta per 4 autocaravanes 
 
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. 
 
 

4. COMUNICACIONS ACTIVITATS.  
 

Vist l’expedient que es relaciona a continuació, relatiu a la comunicació prèvia 
d’obertura d’activitat: 
 
Expedient 1/2017. En data 2 de gener de 2017, es va presentar, davant aquest 
Ajuntament, una declaració de responsable d’obertura  per a l’exercici d’una activitat 
de venda d’alimentació i begudes, en aquest municipi.  
 
Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa en 
l’Annex 2 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 l’interessat 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 l’interessat exerceix una activitat de venda d’alimentació i 
begudes, en aquest municipi, en virtut de la declaració de responsable d’obertura 
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. 
 

5. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA D’AJUDES PER A LA 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS (PAREER-
CRECE). 
 

En data 21 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar concórrer a la 
convocatòria del programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents 
(Programa PAREER-CRECE) per obtenir una subvenció per a la instal·lació d’un 
sistema de calefacció i producció d’aigua calenta sanitària a partir de l’ús de biomassa 
(estella forestal) per alimentar diversos equipaments municipals. En la sol·licitud es 
demanava una ajuda sense contraprestació de 30.934,76 € i un finançament de 
59.795,35 €, mitjançant un préstec amb un interès baix. 
 
En data 20 de juny de 2016 l’Ajuntament va rebre un requeriment d’esmena de la 
sol·licitud, que d’entre altres qüestions formals, limita l’import total d’ajudes a la quantia 
del cost elegible, que d’acord amb les bases de la convocatòria és de 88.385,04 €. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de 
Barcelona de 55.000 € per a la instal·lació de la caldera de biomassa, es va reformular 
la sol·licitud, renunciant a la línia de finançament i demanant el màxim d’ajuda sense 
contraprestació que permet les bases de la convocatòria. 
 
Vista la Resolució de data 3 de febrer de 2017 del Director General del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), per la qual s’ha atorgat a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta una subvenció per a la instal·lació de la caldera de biomassa 
del pavelló esportiu, d’un import de 30.934,76 €. 
 



D’acord amb el que estableixen les Bases reguladores del programa PAREER-CRECE 
d’ajudes IDAE per a la rehabilitació energètica d’edificis existents, cal que l’Ajuntament 
com a beneficiari notifiqui a l’IDAE l’acceptació de l’ajuda econòmica en el termini 
màxim de 30 dies naturals des de la data de notificació de la Resolució, que es va 
registrar d’entrada a l’Ajuntament el dia 10 de febrer de 2017. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Acceptar l’atorgament de l’ajut econòmic sol·licitat per al projecte “Instal·lació 
caldera biomassa pavelló esportiu” objecte de l’expedient 2019/2015, corresponent a 
la convocatòria del programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis 
existents (PAREER-CRECE), amb un cost elegible de 88.385,04 € i amb un import 
d’ajut directa de 30.934,76 €, que suposa el 35% del cost elegible. 
 
Segon: Justificar l’execució de les actuacions davant l’òrgan instructor en un termini 
màxim de dotze mesos a comptar des de la data de notificació de la Resolució de 
concessió de l’ajut econòmic. 
 
Tercer: Donar compliment a les condicions obligatòries especificades a les Bases 
reguladores de la convocatòria i al punt 6è de la Resolució de la concessió de l’ajut. 
 
Quart: Estudiar el sistema d’amortització que en concepte de rescat de la inversió està 
prevista en la contractació promoguda per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
consistent en la instal·lació, subministrament d'energia i servei  de manteniment 
integral d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa que alimentarà el pavelló de 
Sant Julià de Vilatorta i futurs vestidors del camp de futbol.  
 
Cinquè: Notificar aquest acord al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). 
 
 

6. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGRUPACIÓ D’ANTICS 
ALUMNES DEL ROSER REFERENT A LA COMMEMORACIÓ DEL 60è 
ANIVERSARI DE LA MORT DEL PARE MANUEL CAZADOR. 

 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agrupació d’antics alumnes de 
Roser relatiu als actes de commemoració del 60è aniversari de la mort del Pare 
Manuel Cazador. Aquest conveni recull la relació d’actes organitzats i la col·laboració 
econòmica de 1.000 € per part de l’Agrupació d’antics alumnes de Roser: 

- Edició del calendari Vilatortí dedicat al Pare Manuel Cazador ,  
- Acte commemoratiu al cementiri el dia de la seva mort. Homenatge i 

acte musical. 
- Edició i publicació del DVD del Pare Cazador 
- Actes de la Festa dels Ex alumnes  
- Placa commemorativa a càrrec dels Ex Alumnes del Col·legi el Roser 
- Presentació i projecció del DVD del Pare Cazador al col·legi el Roser 
- Pregó de la festa major -Francesc Orenes 
- Edició del llibre en la seva memòria i presentació del DVD del Pare 

Cazador 
- Actes de la setmana de la ciència 
- Taller experiments meteorològics en homenatge al pare Cazador 
- Conferència sobre la xarxa meteorològica del Dr. Fontseré i el pare 

Cazador 



- Conferències a l’escola i visites al despatx de l’observatori meteorològic 
del pare Cazador 

 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agrupació d’antics 
alumnes de Roser relatiu als actes de commemoració del 60è aniversari de la mort del 
Pare Manuel Cazador. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni. 
 
 

7. 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 
- PROJECTES I+T 

Bases reguladores de la subvenció i convocatòria corresponent a la Fira del Tupí 
2017. Premi 2.500 €.  
Gestiona el tema la regidoria de cultura 
 

- SOL·LICITUD ORGANITZACIÓ CONCERTS CLUB TENNIS SANT 
JULIÀ  

 
Vista la sol·licitud del representant legal del restaurant del Club Tennis Sant Julià, per 
la qual es demana autorització per a la realització d’una activitat de caràcter musical 
en les instal·lacions del club, els vespres dels dies 24 de febrer i 31 de març. 
 
Vist l’expedient (3/2009) de l’activitat de centre esportiu autoritzada per resolució de 
l’alcaldia de data 18 de juliol de 2013. 
 
Atès que es tracta d’una activitat de caràcter extraordinari per ser diferent respecte 
l’activitat per la qual l’establiment té autorització. 
 
Vist el que disposa la Llei 11/2009, de 19 de desembre, reguladora dels espectacles 
públics i activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. L’Orde INT/358/2011, de 19 
de desembre, pel qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic i de les 
activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol. 
 
Vist el mapa de capacitat acústica vigent al municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Autoritzar, amb caràcter extraordinari, al Club Tennis Sant Julià l’activitat 
musical consistent en uns concerts d’estil pop-rock, amb música dels anys 80 que es 
descriu a la sol·licitud, pels dies 24 de febrer i 31 de març, amb les següents 



condicions d’aforament, horari, contaminació acústica i prevenció de conductes 
incíviques: 

- Aforament: el número màxim de persones no podrà ser superior a 100, atès 
que a la sol·licitud no s’ha acompanyat un memòria de seguretat. 

- Horari: l’hora de tancament de local, serà a les 2.30 hores, sense l’allargament 
exprés que preveu l’ordre d’Interior abans esmentada. 
L’horari màxim permès de la terrassa, a l’hivern, és fins a les 0,30 hores.  

- Contaminació acústica: l’activitat es durà a terme en una zona de sensibilitat 
acústica alta amb predomini de sòl d’ús residencial, que no ha de superar 
valors d’immissió superiors a 50 dB des de les 23 h a les 7 h. 

- Prevenció de conductes incíviques: l’entitat organitzadora de l’activitat musical 
impedirà que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes del recinte 
del Club tennis i que causin molèsties de soroll als veïns. 

 
Segon: Fer notar a l’organitzador de l’activitat musical que és responsable del 
desenvolupament normal de la mateixa i de les persones que hi assisteixen, responent  
dels danys personals i materials i dels perjudicis que es puguin ocasionar a les 
persones assistents i a les terceres persones i als seus béns, sempre que aquesta 
danys i perjudicis hagin estat produïts com a conseqüència de la realització de 
l’activitat per la qual cosa respondrà amb la corresponent assegurança de 
responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 300.000 €. 
 
Tercer: Comunicar aquesta resolució als veïns immediats de l’establiment on es durà a 
terme l’activitat de caràcter extraordinari. 
 

- SOL·LICITUD DEL RESTAURANT CAL TEIXIDOR DE VILALLEONS 
D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES  

 
Es demanarà a l’enginyer municipal l’informe corresponent a les superfícies de la 
vorera que s’han de respectar per als vianants. 
 
Gestiona el tema la regidoria de medi ambient, per tractar-se d’una activitat. 
 

- RECLAMACIÓ NÚM. 43/2017 DE LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET 
D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

 
L’Ajuntament ha rebut en data 14 de febrer una reclamació de la Comissió de garantia 
del dret d’accés a la informació pública, relativa a la sol·licitud que en data 10 de 
desembre de 2016 va presentar el senyor Manel Morató, en nom del Sindicat CCOO, 
perquè l’Ajuntament li facilités la informació relativa al capítol 1 de despeses del 
personal del pressupost de l’exercici 2017 i la corresponent plantilla de personal; 
aquesta sol·licitud no es va atendre en aquell moment atès que el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar inicialment el pressupost el 28 de desembre i en aquests moment encara 
es troba pendent de publicació l’aprovació definitiva al BOPB 
 
Cal donar resposta a la Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública i 
la informació al sol·licitant. 
 

- ACTES I ACTIVITATS FESTA MAJOR 2017 
El regidor d’actes i esdeveniments exposa les activitats que es preveuen fer durant la 
setmana de la Festa Major d’enguany.  
 

- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT D’OFICIALITZACIÓ DE LA BANDERA DEL 
MUNICIPI  



Proposta d’informació pública de l’expedient per a l’oficialització de la bandera del 
municipi, com a continuació de la tramitació de l’escut. 
 
Gestiona el tema la regidoria de cultura 
 

- FIBRA ÒPTICA 
Presentació del Pla de desplegament de fibra òptica en el municipi de Sant Julià de 
Vilatorta per part de l’operador APFutura. Pendent assessorament Localret 
 
Gestiona el tema l’alcaldia. 
 

- CONFERÈNCIA-TALLER DIRIGIDA A PARES I MARES DE 5è i 6è DE 
PRIMÀRIA 

Organització conferència : “Viatge de primària a secundària “ programada per al 
dimarts  21 de febrer. 
 
Gestiona el tema la regidoria d’educació. 
 
 
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 
 

 


