
 

 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000001  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 15 de gener de 2018 
Horari: de les 20:30 hores a les 23:58 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
 
Com a regidors requerits per l’alcalde, assisteixen havent estat degudament 
convocats: 
- Montse Piqué Val, regidora 
- Trini Subirana  Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Lluís Solanas Roca, 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 22/2017 I 1/2018 
3.- SOL·LICITUD LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES /COMUNICACIONS PRÈVIES 
4.- CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. 
5.- CONVENI COL·LABORACIÓ CONSELL COMARCAL D'OSONA. PROGRAMA DE 
TREBALL I FORMACIÓ 
6.- MESA DE NEGOCIACIÓ CONVENI PERSONAL AJUNTAMENT 
7.- SOL·LICITUDS AUTORITZACIONS DIVERSES 
8.- SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA A LA SOL·LICITUD 
QUE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA FA A LA CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE 
CATALUNYA PERQUÈ ATORGUI LA MEDALLA AL MÈRIT SARDANISTA I EL PREMI A 
LA DEDICACIÓ AL SOTS-PRESIDENT DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA, DANTE MIRAVET MAYORAL 
9.- INFORMACIONS REGIDORIES 
9.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS VEÏNS 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 18 de desembre de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de 
ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓNS 22/2017 I 1/2018 
 
Vista la relació 22/2017 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 195.241,34 
€ segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst legalment. 
 
Vista la relació 1/2018 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes amb 
càrrec al pressupost municipal exercici 2018 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 36.892,01€ 
segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst legalment. 
 
 
3.- SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES 
 

1) Vista la relació que presenta la regidora d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 

 
 
Expedient núm. 100/17 
Data sol·licitud: 3 de novembre de 2017 
Obres: Modificació del projecte de construcció d’un edifici bifamiliar entre mitgeres en la 
remunta de la pl. baixa existent (exp. 12/17): aprofitament del sota teulada 
  
Expedient núm. 103/17 
Data sol·licitud: 10 de novembre de 2017 
Obres: reforma i ampliació d’un habitatge 
 
Expedient núm. 112/17 
Data sol·licitud: 28 de novembre de 2017 
Obres: repassar la coberta de la vivenda 
 
Expedient núm. 113/17 



 

 

Data sol·licitud: 7 de desembre de 2017 
Obres: construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
 
Expedient núm. 114/17 
Data sol·licitud: 13 de desembre de 2017 
Obres: construcció d’un garatge-traster 
 
Expedient núm. 115/17 
Data sol·licitud: 18 de desembre de 2017 
Obres: obertura i tancament de rasa per l’estesa de la línia subterrània de baixa tensió 
a 400v. 
Emplaçament: carrer Sant Ponç, 16 
 
 
Data sol·licitud: 17 d’octubre 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 parcel·lació i 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. 
 

2) Llicències de primera ocupació: 
 
Exp.: 9/17 
Data sol·licitud: 24 d’octubre de 2017 
Concepte: llicència 1a. ocupació dels edificis 
  
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència de primera ocupació, amb les condicions establertes en 
els corresponents informes tècnics, i notificar-ho als interessats, amb liquidació de la taxa 
corresponent 
 
4.- CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. 
 
Vistes les convocatòries de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua: 
 
 
RESOLUCIÓ TES/2063/2017 i RESOLUCIÓ TES/2689/2017: Subvencions per a plans 
directors d’abastament. Data límit 1/2/2018 inclòs.  
 
RESOLUCIÓ TES/2520/2017 i RESOLUCIÓ TES/2693/2017: Subvenció abastaments 
supramunicipals en alta 2018. Data límit 22/1/2018 inclòs.  
 
RESOLUCIÓ TES/2518/2017 i RESOLUCIÓ TES/2691/2017: Subvenció transport d’aigua 
i obres d’emergència. Data límit 31/1/2018 inclòs.  
 
RESOLUCIÓ TES/2725/2017 i RESOLUCIÓ TES/2725/2017: Subvenció obres 
abastament en alta 2018-2020. Data límit 26/01/2018 inclòs. 
 



 

 

L’alcalde valorarà la conveniència de concorre-hi amb els tècnics del Consell Comarcal 
d’Osona. 
 
Pel que fa a la possibilitat de sol·licitar l’adhesió al Programa de manteniment i 
conservació de lleres 2018-2019 dins el marc del Programa de mesures de l’àmbit 
hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya, 
s’acorda per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local: 
 
Primer: Demanar al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona la redacció 
d’una memòria valorada de les actuacions que en sòl urbà i en sòl no urbà s’han de fer a 
les lleres fluvials del municipi. 
 
Segon: Sol·licitar l’adhesió al Programa de manteniment i conservació de lleres 2018-
2019. 
 
En matèria d’aigua, s’informa als regidors que la desestimació de la subvenció per a 
l’actuació de renovació de la xarxa d’aigua potable de plom i ferro existent, sol·licitada per 
acord de la Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2017 a la Diputació de 
Barcelona en el marc del Programa Complementari per a l’execució d’actuacions 
d’abastament d’aigua en baixa. 
 
5.- CONVENI COL·LABORACIÓ CONSELL COMARCAL D'OSONA. PROGRAMA DE 
TREBALL I FORMACIÓ 
 

La Junta de Govern Local va acordar en la sessió de data 18 de setembre de 2017 
Concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions per al 
Programa Treball i Formació (Resolució TSF/2162/2017 d'1 de setembre), conjuntament 
amb l’Ajuntament de Calldetenes per a l’actuació “Manteniment i conservació de la Ruta 
dels Molins i la Ruta de l’Aeròdrom”. 

La sol·licitud ha estat resolta favorablement pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Vista la proposta de conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntaments que te 
per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la 
implementació del Programa de Treball i Formació. 

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

Primer: Aprovar el model de conveni  tramès pel Consell Comarcal d’Osona, de 
col·laboració per a la implementació del Programa de Treball i Formació. 

Segon: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni. 

Tercer: Trametre aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 

 
 



 

 

6.- MESA DE NEGOCIACIÓ CONVENI PERSONAL AJUNTAMENT 
 
Vist l’escrit presentat per l’assessor sindical de CCOO denunciant la vigència del conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, que també ha 
estat notificada a l’Ajuntament per part de l’Autoritat laboral de Barcelona. 
 
Vista la sol·licitud de data 9 de gener de 2018 de convocatòria per a la constitució i la 
negociació de l’acord comú de condicions de treball per als empleats de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, presentada per l’assessor sindical de CCOO. 
 
Considerant necessari disposar d’assessorament tècnic especialitzat i valorant 
positivament l’experiència de l’assistència del Servei d’assistència en recursos humans de 
la Diputació de Barcelona en el procés de negociació del conveni. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Sol·licitar en el marc del Catàleg de serveis 2018 de la Diputació de Barcelona, el 
recurs de processos de negociació de les condicions de treball per a l’actuació “Denúncia 
per part dels representants sindicals del conveni de personal laboral i sol·licitud d’inici de 
negociacions.” 
 
Segon: Comunicar a l’assessor sindical de CCOO que es procedirà a la convocatòria 
sol·licitada quan es disposi de l’atorgament de l’assistència tècnica del Servei 
d’assistència en recursos humans de la Diputació de Barcelona. 
 
7.- SOL·LICITUDS AUTORITZACIONS DIVERSES 
 
I. Vist l’escrit del representant de l’Escuderia Osona, sol·licitant autorització de pas pel 21è 
Ral·li Esprint de Sant Julià, previst pels dies 24 i 25 de febrer de 2018. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda  
 
Primer: Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 
l’Escuderia Osona pel desenvolupament del pas del 21è Ral·li Esprint de Sant Julià, 
previst pels dies 24 i 25 de febrer de 2018. 
 
Segon: Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai Natural 
Guilleries- Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de Trànsit en el 
cas de creuar les carreteres BV-5201 i BV-5202. 
 
Tercer: Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 
• L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al medi 
natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà danys ni qualsevol 
impacte acústic i/o paisatgístic. 
• L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte als altres 
usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats habituals dels veïns i 
residents de les finques afectades. 
• L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de l’activitat, 



 

 

fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 
• L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, evitant 
situacions de risc d’incendi. 
• L’entitat organitzadora assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 
l’activitat objecte del present informe. 
• Els organitzadors hauran de seguir les indicacions de les autoritats competents puguin 
fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència (INFOCAT, 
NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT) 
• Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer els guardes 
de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 
 
Quart: Notificar l’acord a l’Escuderia Osona. 
 
II. Vist l’escrit del Servei Català de Trànsit pel qual sol·licita l’informe sobre el 2N RALLY  
CATALUNYA HISTÒRIC – TROFEU DUES CATALUNYES, organitzat per la secció 
esportiva del RACC MOTORSPORT, el dia 2 de març de 2018.  
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda:  
 
Primer.- Informar favorablement del 2N RALLY CATALUNYA HISTÒRIC – TROFEU 
DUES CATALUNYES, organitzat per la secció esportiva del RACC MOTORSPORT, el dia 
2 de març de 2018.  
 
Segon.- Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai Natural  
Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de Trànsit en el 
cas de creuar la carretera BV-5201.  
 
Tercer.- Fer constar a l’organització, que la present autorització es condiciona al 
compromís de deixar els voltants dels carrers pels quals passi la cursa, completament 
nets de deixalles, que seran dipositades seguint la normativa de reciclatge. 
  
Quart.- L’autorització per part de l’Ajuntament d’aquesta prova esportiva no li dona cap 
tipus de responsabilitat, per la qual cosa l’organització haurà de disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin ocasionar en 
motiu de la convocatòria.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució al Servei Català de Trànsit per a l’atorgament del 
corresponent permís per la celebració de la cursa. 
 
8. SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA A LA SOL·LICITUD 

QUE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA FA A LA CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE 

CATALUNYA PERQUÈ ATORGUI LA MEDALLA AL MÈRIT SARDANISTA I EL PREMI 

A LA DEDICACIÓ AL SOTS-PRESIDENT DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE SANT 

JULIÀ DE VILATORTA, DANTE MIRAVET MAYORAL. 

Dante Miravet Mayoral fa més de 50 anys viu a Sant Julià de Vilatorta. Amb 90 anys 

continua sent l’ànima i motor de l'Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta en la 

qual hi ha col·laborat des de la seva fundació, l’any 1970, i que actualment n’és el 



 

 

vicepresident  

Dante Miravet ha estat fundador, dansaire i entrenador de diverses colles sardanistes de 

competició: Dolça Catalunya (1945), Ginesta (1947), Gracienca (1950), Alsina (1962) i 

Noguera (1962), entre d’altres. Com a organitzador ha estat un dels impulsors del renovat 

Aplec comarcal d'Osona -des del 2007 fins a l’actualitat-. 

Parlar de Dante Miravet és parlar d’una persona molt compromesa amb la sardana. La 

porta a les venes. Tota una vida dedicada a colles sardanistes, organitzant aplecs, 

audicions, ballades, concerts, concursos, cursos de formació, etc, a Barcelona, Osona i 

Sant Julià de Vilatorta. 

Dante Miravet ha estat sempre una peça clau a l'Agrupació Sardanista de Sant Julià de 

Vilatorta, que no s'entendria sense la seva constant aportació i el seu carisma fonamental, 

que ha fet possible mantenir-la com una entitat puntera a la Comarca d’Osona. 

Per tants anys d'implicació i per la seva trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i 

promoció de la sardana i per la seva tasca constat a favor de la sardana i sardanista 

exemplar, per unanimitat dels tres regidors de ple dret de la Junta de Govern Local 

s’acorda: 

Primer.- Donar suport a la sol·licitud que l’Agrupació Sardanista fa a la Confederació 

Sardanista de Catalunya perquè s’atorgui la Medalla al Mèrit Sardanista i el Premi a la 

Dedicació a Dante Miravet Mayoral com a just mereixedor d’aquests honors. 

Segon.- Notificar el present acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, als efectes 

oportuns. 

  
 
9.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
 
9.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS VEÏNS 

 

 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 
 


