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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 15/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 18 de setembre de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a ¼ 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 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Divina Costa Muntadas, regidora 

 
Assisteix com a secretària-interventora: 

- Rosa Martínez Costa 
  

ABSENTS 
 
- Lluís Solanas Roca, regidor, s’excusa 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de factures relació 15/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions activitats. 
5. Renovació del Conveni per a la recollida i acollida d’animals de companyia 

abandonats o perduts. 
6. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions per 

als ens locals de la demarcació de barcelona impulsada per la diputació i el 
consorci localret. 



7. Sol·licitud subvenció per a la realització d’activitats esportives amb impacte 
significatiu temporada 2016-2017. 

8. Sol·licitud al Programa complementari d’abastament d’aigua, Diputació de 
Barcelona. 

9. 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 4 de setembre de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 15/2017. 
 

Vista la relació 15/2017 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 72.338,15 € 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.  73/17 
Data sol·licitud:  20 de juliol de 2017 
Obres: instal·lació solar fotovoltaica de 9,27 W per autoconsum connectada a la xarxa 
interior de consum  
 
Expedient núm.  75/17 
Data sol·licitud:  28 de juliol de 2017 
Obres: reparar mur divisori per impacte de vehicle 
 

Expedient núm.  76/17 
Data sol·licitud:  3 d’agost de 2017 
Obres: acabar interiors (40%) d’un habitatge inclòs a la llicència urbanística 47/11 
 

Expedient núm.  77/17 
Data sol·licitud:  29 d’agost de 2017 
Obres: treure rajola de la cuina, arrebossar parets amb acabat remolinat i col·locar 
gres al terra 
 

Expedient núm.  78/17 
Data sol·licitud:  30 d’agost de 2017 
Obres: construcció de garatge i porxo i redistribució interior parcial en habitatge 
unifamiliar 



 

Expedient núm.  79/17 
Data sol·licitud:  4 de setembre de 2017 
Obres: desplaça porta d’accés al terreny (tanca) i formació de nou gual 
 
 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda concedir llicència urbanística d’obra, salvat el dret de propietat i 
sense perjudici del de tercer, amb les condicions establertes en els corresponents 
informes tècnics, i notificar-ho als interessats, aprovant la liquidació de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i la taxa corresponent a cada expedient, d’acord 
amb l’informe del tècnic municipal. 
 
 

4. COMUNICACIONS ACTIVITATS 
 
 
Vista la comunicació de modificació d’una activitat per a l’ampliació de la capacitat de 
bestiar porcí d’engreix a l’explotació ramadera de “Sota La Serra” d’aquesta població, 
promoguda per Casa Gallart Artesans SL, i entrada al registre general de l’Ajuntament 
en data 30 de maig de 2017. 
 
Vist l’informe desfavorable de l’enginyer municipal, per no complir la normativa 
urbanística actual. 
 
Vist l’informe desfavorable de l’arquitecte municipal, per no ajustar-se a la normativa 
del planejament vigent. 
 
Vist el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació dels 
serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions, segons la qual el fet imposable consisteix en l’activitat administrativa i 
tècnica que verifica i comprova si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin 
s’ajusten a l’ordenament jurídic vigent. 
 
Atès que la modificació d’aquesta activitat està subjecte al règim de comunicació. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda, 
 
Primer: No donar conformitat a la comunicació de modificació d’una activitat per a 
l’ampliació de la capacitat de bestiar porcí d’engreix a l’explotació ramadera de “Sota 
La Serra” d’aquesta població, promoguda per Casa Gallart Artesans SL, sol·licitada en 
data 30 de maig de 2017. 
 
Segon: Practicar la liquidació de la taxa per un import de 218 €. 
 
Tercer: Notificar el present acord a Casa Gallart Artesans SL als efectes oportuns. 
 
 

5. RENOVACIÓ DEL CONVENI PER A LA RECOLLIDA I ACOLLIDA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS 

 
Vist l’escrit tramès pel Consell Comarcal d’Osona, rebut a l’ajuntament el dia 20 de 
setembre de 2016, el qual comunica que l’any 2012, aquest ajuntament va subscriure 
el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la 



Defensa dels Animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia 
abandonats o perduts, el qual finalitzava el passat 31 de desembre de 2016. 
 
Vist que en el Pacte setè de l’esmentat conveni s’hi recollia que la vigència del mateix 
seria fins el 31 de desembre de 2016 i que transcorregut aquest termini el conveni es 
podria prorrogar d’any en any, fins a un màxim de quatre, sempre que les parts 
manifestin de forma expressa la seva voluntat de prorrogar-lo amb una antelació 
mínima de tres mesos abans de la finalització de cada període. 
 
Vist que el Consell Comarcal d’Osona, va optar per demanar la pròrroga del conveni 
per un any més, és a dir, finalitzant el 31 de desembre de 2017. 
 
Vist que enguany el Consell Comarcal d’Osona opta per tornar a renovar, per un any 
més, el conveni esmentat, és a dir, fins a data de 31 de desembre de 2018. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està interessat en renovar el conveni 
un any més. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona, la renovació del conveni entre el 
Consell Comarcal i l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona, per a la 
recollida i l’acollida d’animals de companyia abandonats o perduts, per un any més, 
finalitzant aquest el 31 de desembre de 2018. 
 
Segon.- Notificar al Consell Comarcal d’Osona el present acord. 
 
 

6. ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS PER ALS ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ 
DE BARCELONA IMPULSADA PER LA DIPUTACIÓ I EL CONSORCI 
LOCALRET. 

 
El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d’altres, la contractació 
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de telecomunicacions electròniques i potenciar l’estalvi 
econòmic d’aquests. 
 
Atès que el proper 21 de maig de 2018 finalitza el contracte per compra agregada de 
serveis de telecomunicacions que es va adjudicar l’any 2014. 
 
El 6 de juliol de 2017 el Consorci i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de 
col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es portarà a 
terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions, conjuntament amb 
tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents d’aquests, 
que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de 
procediments i econòmics.  
 
Vist l’interès de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’adherir-se al citat conveni. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del passat 31 de juliol, pel qual es va 
posposar l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions per 



tal d’estudiar la compatibilitat del conveni proposat per LOCALRET amb l’accés a la 
fibra òptica que està desplegant ApFutura SL. 
 
Vist que el termini per a comunicar l’adhesió de l’Ajuntament a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions finalitza el 30 de setembre. 
 
Atès que s’han realitzat les consultes pertinents per tal de valorar la compatibilització 
en el temps de l’adhesió per a la compra agregada dels lots del servei de 
telecomunicacions: dades i fix + mòbil, amb la necessitat de contractar fibra òptica 
amb l’únic operador que dóna el servei en el municipi. 
 
Vist allò que disposen l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els 
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les 
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al conveni de 
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació 
de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del 
qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions 
que se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per aquest Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pel sol fet de no revocar l’adhesió 
dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació. 
 
Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves 
dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de 
Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de 
l’esmentada informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer 
ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució d’aquest procediment de contractació. 
 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer. 
 
Tercer.- Establir que la despesa màxima anual que aquest Ajuntament preveu destinar 
a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme 
LOCALRET serà d’un import de 15.500 euros, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es 
detallen: 



 

Adhesió Lot Import/any (€) 

X 1 Veu i dades en ubicació fixa 11.000 € 

X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 4.500 € 

Total 15.500 € 

 
Quart.- Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per 
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una 
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressa l’alcalde de l’Ajuntament, senyor Joan Carles 
Rodríguez Casadevall, en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per 
realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents 
acords. 
 
 
 

7. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
ESPORTIVES AMB IMPACTE SIGNIFICATIU TEMPORADA 2016-2017 

 
Vista la Resolució PRE/1934/2017, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria del 
procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats 
esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu 
a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant la temporada 2016-
2017.  
 
Vist que les activitats objecte de subvenció s’han de dur a terme en el període 
comprès entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017. 
 
Atès que el 32è Torneig BBVA de bàsquet es va realitzar durant el mes de setembre 
de 2016 i es considera una activitat esportiva de caràcter rellevant per la seva 
consolidació en el sistema esportiu a Catalunya així com l’alt nivell dels equips 
participants tant de categories professionals com inferiors i de nivell nacional i 
internacional. 
 
Atès que l’organització del torneig va suposar una sèrie de despeses rellevants 
principalment de caràcter logístic i de seguretat per part de l’Ajuntament. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions  per a la realització d’activitats 
esportives amb impacte significatiu de la temporada 2016-2017 pel 32è Torneig BBVA 
de Bàsquet que es va realitzar a Sant Julià de Vilatorta el setembre de 2016, 
sol·licitant 8.653,81 €. 
 
Segon.- Trametre la sol·licitud en la forma i temps legalment establerts. 
 
 

8. SOL·LICITUD AL PROGRAMA COMPLEMENTARI D’ABASTAMENT 
D’AIGUA, DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 



Vist que en la sessió del 20 de juliol de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar el Programa complementari per a l’execució d’actuacions 
d’abastament d’aigua en baixa. 
 
Vist que la finalitat d’aquest programa és la millora de la qualitat i de l’eficiència de les 
xarxes locals d’abastament d’aigua, especialment en els àmbits on s’han produït 
problemes de disponibilitat. 
 
Vist que el programa contemples dues línies de suport: 

- 1ª Millora de les inversions de les xarxes d’abastament. 
- 2ª Suport per fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant 

camions cisternes. 
 
Vist que les actuacions locals hauran d’estar iniciades i/o executades entre els anys 
2016 i 2018 i finalitzades, com a màxim, el 31 d’octubre de 2018. 
 
Vist que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de setembre de 2017. 
 
Vist que l’import màxim d’ajut a cada ens local està establert en 100.000 €. 
 
Vista la memòria valorada redactada per SOREA, empresa arrendatària del servei 
d’aigua a Sant Julià de Vilatorta, de renovació de la xarxa d’aigua potable de plom i 
ferro existent en el municipi, amb un pressupost de 92.101,86 € IVA inclòs. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada de renovació de la xarxa d’aigua potable de 
plom i ferro existent en el municipi, amb un pressupost de 92.101,86 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions de la línia 1, àmbit 2 Renovació 
xarxes antigues de plom, del Programa complementari per a l’execució d’actuacions 
d’abastament d’aigua en baixa per a realitzar les actuacions previstes a la memòria 
aprovada, sol·licitant el 100% del cost de l’actuació.  
 

9. SOL·LICITUD ACTIVITAT MUSICAL BAR-RESTAURANT 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, el vespre del dia 23 de setembre. 
 
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 membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Autoritzar, amb caràcter extraordinari, al Club Tennis Sant Julià l’activitat 
musical consistent en un concert d’estil pop-rock, amb música dels anys 80 que es 
descriu a la sol·licitud, pel dia 23 de setembre, 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 del local, serà a les 3:00 hores. 
L’horari màxim permès de la terrassa, a l’estiu, és fins a les 2:00 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 aquest acord als veïns immediats de l’establiment on es durà a 
terme l’activitat de caràcter extraordinari. 
 

 
 

10. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 

El dia 15 de setembre va sortir publicada en el DOGC nº7455  la Resolució 
TSF/2162/2017 d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per 
a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. 

Les bases de la convocatòria determinen que a Osona les entitats beneficiàries són els 
ajuntaments de Vic, de Manlleu i el Consell Comarcal d'Osona. L'àmbit dels treballs a 
realitzar han de ser competència de l'entitat beneficiària i han de ser projectes on hi 
participin com a mínim dos municipis, per exemple municipis limítrofs i/o que tinguin o 
comparteixin necessitats i projectes en l'àmbit de les competències del Consell 
Comarcal. 

Vista l’experiència d’anteriors convocatòries en les que l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta ha concorregut conjuntament amb l’Ajuntament de Calldetenes per a la 
realització del projecte de “manteniment i conservació de la Ruta dels Molins i la Ruta 
de l’Aeròdrom, i redactada la memòria per aquesta nova convocatòria. 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 



Primer: Aprovar la memòria de l’actuació “Manteniment i conservació de la Ruta dels 
Molins i la Ruta de l’Aeròdrom”. 

Segon: Concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions per al 
Programa Treball i Formació. 

 

 
11. 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: 
ASSUMPTES PLE 
FIBRA ÒPTICA 
FIRA ENTITATS 

 

 

 
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 
 


