
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000002  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 29 de gener de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:00 hores 
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: 

- Montserrat 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 ACTA SESSIÓ 1/2018 
2.- APROVACIÓ FACTURES 
3.- SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES 
4.- APROVACIÓ LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE ZONES 
VERDES I MOBILIARI URBÀ 
5.- SOL·LICITUDS CATALEG DE SERVEIS 2018 
6.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CULTURA "EDICIÓ LLIBRE DE L'ESTIUEIG A SANT 
JULIÀ DE VILATORTA 
7.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ADFO PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES A L'AJUNTAMENT 
8.- INFORMACIONS REGIDORIES 
8.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
8.2.- IMMOBLE CARRER DE PUIG-L'AGULLA, 2 
8.3.- COL·LABORACIÓ AMB SAHARAUIS ESTIU 
9.- DELEGACIÓ EN EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER SOL·LICITAR I 
REDACTAR, SI ESCAU, L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR D’AIGUA 
10.- ADHESIÓ AL PROTOCOL DEL CIRCUIT D'ARTS ESCÈNIQUES DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA (2015-2018) 



 
 

 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 1/2018 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 15 de gener de 2018, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 
2.0.- APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓNS 23/2017 I 2/2018 
 
Vista la relació 23/2017 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, es proposa a la Junta de 
Govern Local la seva aprovació per l’import total de 28.616,01€ segons figura en la 
relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst legalment. 
 
Vista la relació 2/2018 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, es proposa a la Junta de 
Govern Local la seva aprovació per l’import total de 69.198,40 € segons figura en la 
relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst legalment. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES 
 
Vista la relació que presenta la regidora d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm. 1/18 
Data sol·licitud: 8 de gener de 2018 
Obres: Canviar banyera i arreglar bany i cuina 
 
Expedient núm. 2/18 
Data sol·licitud: 3 de gener de 2018 
Obres: construcció d’un desaigua 
 
Expedient núm. 3/18 
Data sol·licitud: 4 de gener de 2018 
Obres: explanar terreny i preparació de terres previ a la construcció d’un habitatge 
 
Expedient núm. 4/18 
Data sol·licitud: 9 de gener de 2018 
Obres: reparar teulada 
 
Expedient núm. 5/18 



 
 

 
 

Data sol·licitud: 9 de gener de 2018 
Obres: fer porta d’entrada a la tanca existent 
 
Expedient núm. 6/18 
Data sol·licitud: 10 de gener de 2018 
Obres: canvi de banyera per plat de dutxa i canvi d’entrada d’aigua al carrer 
 
Expedient núm. 9/18 
Data sol·licitud: 17 de gener de 2018 
Obres: arrebossar paret de l’aigüera i canviar la porta del magatzem 
 
Expedient núm. 10/18 
Data sol·licitud: 18 de gener de 2018 
Obres: execució del mur de tanca de la parcel·la 
 
Expedient núm. 11/18 
Data sol·licitud: 19 de gener de 2018 
Obres: pavimentar rampa d’entrada 
 
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.  
 
 
4.0.- APROVACIÓ LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE 
ZONES VERDES I MOBILIARI URBÀ 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2017 en el qual es va 
aprovar ampliar l’objecte de la licitació de contracte de serveis de manteniment de 
zones verdes amb el manteniment del mobiliari urbà, atesa la coincidència en l’àmbit 
d’actuació. 
 
Redactat el plec de clàusules econòmico-administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei de manteniment 
de zones verdes i de mobiliari urbà de Sant Julià de Vilatorta, per un període de dos 
anys prorrogables per dos més. 
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció relatiu a l’expedient d’aquesta 
contractació mitjançant procediment obert amb caràcter reservat  per a empreses 
d’inserció i centres especials de treball  amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit 
ordinari. 
 
Es proposa el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars i tècniques del contracte de servei de manteniment de 
zones verdes i del mobiliari urbà del municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 



 
 

 
 

Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte de 
caràcter reservat mitjançant el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i 
pel tràmit ordinari, establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació 
en la licitació serà de quinze dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el 
perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 320 
del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i a l’article 21 del RD 817/2009 
pel qual es desenvolupa parcialment la llei. Mesa que serà presidida pel senyor alcalde 
o regidor en qui delegui, i en formaran part quatre vocals  i la secretària.  
 
Considerant necessari fer algunes consultes sobre el contingut del plec i sobretot 
sobre els criteris d’adjudicació que s’hi preveuen, s’acorda retirar l’assumpte de l’ordre 
del dia d’avui per incloure-li posteriorment en una altra sessió una vegada obtinguts els 
aclariments necessaris.  
 
 
Resultat:  Retirat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- SOL·LICITUDS CATALEG DE SERVEIS 2018 
 
La Diputació de Barcelona, en data 18 de desembre de 2017 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 dona 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 8 de febrer, 
establint-se uns terminis més llargs per a les sol·licituds de recursos tècnics i 
materials, es proposa a la Junta de Govern, presentar les següents sol·licituds de 
recursos de caràcter econòmic, tècnic i material:  
 

SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS QUE ES DEMANEN EN EL CATÀLEG DE 
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2018 

 
TIPUS DE 
RECURS 

SUBVENCIÓ ACTIVITAT 

tècnic Delimitació d'urbanitzacions, nuclis 
de població, edificis i instal·lacions 

Plànol de delimitació de les 
urbanitzacions i nuclis de població 

tècnic Estudi d'implementació de punts de 
recàrrega vehicles elèctrics 

Promoció de la mobilitat 
sostenible 

tècnic Estudi portada d'aigua del Pou de 
la Quintana a les hortes 

Suport a la gestió ambiental 
sostenible del verd urbà, horts 
públics  i planejament urbanístic 

tècnic Anàlisis d'aigües de les fonts 
naturals 

Avaluació de la qualitat de les 
aigües 



 
 

 
 

econòmic Animals de companyia (gossos i 
gats) 

Animals de companyia (gossos i 
gats) abandonats i recollits a la 
via pública 

econòmic Actuacions de gestió i control 
d'activitats comunicades 

Finançament del servei 
d'inspecció i verificació d'activitats 

tècnic Avaluació del soroll  Estudi per a la col·locació d'un 
aïllament acústic per al soroll 
d'una activitat 

material Tallers ambientals Tallers ambientals per a municipis 
de menys de 20.000 habitants 

tècnic Projecte de reducció de la densitat 
de l'arbrat i estassada del sotabosc 
en la franja perimetral 

Projecte de reducció de la 
densitat de l'arbrat i estassada del 
sotabosc 

   

tècnic Implantació i renovació de serveis 
urbans 

Estudi serveis urbans del carrer 
Núria fins al carrer de la Mercè 

tècnic Planificació i millora del verd urbà Estudi i inventari de l'arbrat 
existent al municipi 

tècnic Plans directors de xarxes de 
serveis 

Inventari i diagnosi de la xarxa 
actual de clavegueram 

tècnic Projectes d'intervenció en 
monuments 

Projecte d'acondicionament del 
jardí del Casal Núria 

tècnic Protecció del patrimoni 
arquitectònic  

Protecció del conjunt d'edificis de 
la ruta de l'Aeròdrom 

econòmic Obertura del pas de vianants i 
ciclistes per connectar la Font d'en 
Titus amb el centre de la població 

Actuacions derivades de plans i 
estudis de mobilitat urbana (carril 
bici La Rambleta) 

tècnic Estudis i plans de mobilitat urbana 
sostenible (senyalització urbana) 

Senyalització urbana per tots els 
accessos viaris de la població 

tècnic Plans directors d’equipaments i 
espais públics 

Estudi de vianants i carril bici per 
enllaçar l’avinguda Balmes, la 
carretera BV5201 i les dues 
escoles 

   

econòmic Activitats Esportives Locals Caminada, botxes, 24h., pàdel 

econòmic Millora del material esportiu 
inventariable 

Compra de porteria de futbol7 

econòmic Activitats culturals de les Festes 
Majors 

Fons de prestació 

econòmic Festivals Artístics Estiu 7 fonts 

econòmic Esdeveniments esportius "Gran 
premi Diputació de Barcelona" 

Torneig de basquet 

material Cessió de trofeus i medalles  

econòmic Cicle de passejades per a la gent 
gran “a cent cap als 100” 

 

tècnic Equipaments juvenils municipals Punt Jove Tortí 

econòmic Finançament en l'àmbit de dones i 
LGTBI 

Activitats de 8M, 25N, tallers per 
infants i joves 

econòmic Finançament en l'àmbit de joventut Actuacions de la regidoria de 
joventut 



 
 

 
 

econòmic Finançament en l’àmbit de 
convivència, diversitat i drets civils 

Projecte transversal 

econòmic Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys 
de 5000 habitants 

Fons de prestació 

econòmic Funcionament d'escoles municipals Patuleia i Aula de Música 

econòmic Gestió i funcionament de centres i 
serveis educatius 

Patuleia 

econòmic Èxit educatiu amb l'entorn o 
Projectes d'acompanyament a 
l'escolaritat 

Espai Jove 

econòmic Implantació de mesures de gestió 
sostenible, ambiental i econòmica 

Patuleia 

   

econòmic Esport per prevenir el risc 
d'exclusió 

Beques per a activitats esportives 
i programa municipal de futbol 
amb valors 

material Grups de suport emocional i 
d’ajuda mútua (GSAM) 

Grup de suport emocional d'ajuda 
mútua als cuidadors 

econòmic Reforma, condicionament i 
rehabilitació d'habitatges 
municipals o cedits 

Reforma integral de l'habitatge 
del carrer Puig-l'agulla 2, 1-2 

material Arranjament d'habitatges Arranjament d'habitatges a Sant 
Julià de Vilatorta 

tècnic Intervenció en habitatges 
desocupats 

Intervenció en els habitatges 
desocupats a Sant Julià de 
Vilatorta 

tècnic Programes d'actuació municipal 
d'habitatge 

Programes d'actuació municipal 
d'habitatge a Sant Julià de 
Vilatorta 

econòmic Promoció de la salut Activitats municipals per a la 
promoció de la salut 

econòmic Sanitat ambiental Control de plagues i aus urbanes i 
prevenció de la legionel·losi 

   

econòmic Mercats de venda no sedentària: 
accions de foment per a municipis 
de menys de 20,000 habitants. 

Fira del Tupí i campanyes per 
potenciar i promocionar el comerç 
local i el mercat setmanal 

econòmic Projectes culturals mancomunats Organització de les 5es jornades 
de l'Aeròdrom en el 80è 
aniversari de l’Aeròdrom Vilatorta 

material Servei d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de paradistes. 

Impuls i consolidació de 
l'Associació de comerciants 

material Fires locals: servei de préstec de 
carpes. 

Préstec de carpes per la 10a Fira 
del Tupí. 

econòmic Actuacions singulars de promoció 
turística 

Hackaton per la 10a Fira del Tupí 

tècnic Informació estadística territorial Estudi econòmic 

 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CULTURA "EDICIÓ LLIBRE DE L'ESTIUEIG A 
SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
al Consell Comarcal d’Osona per a l’atorgament de subvenció, en relació a la 
convocatòria 2017 d’activitats culturals de caràcter supramunicipal que es duguin a 
terme per ajuntaments dels municipis de la comarca d’Osona, per a “l’edició del llibre 
de l’estiueig a Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Vist que el Consell Comarcal ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta per a l’esmentada activitat i per import de 400 euros.  
 
Vist que d’acord amb l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions del Consell 
Comarcal d’Osona, el punt 9è de les bases reguladores per a la concessió d’aquestes 
subvencions per activitats culturals 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. 
 
Es proposa el següent acord: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal d’Osona a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta per l’activitat “Edició del llibre de l’estiueig a Sant Julià de 
Vilatorta” i per import de 400 euros, pel que fa a la convocatòria de l’any 2017 
d’activitats culturals de caràcter supramunicipal que es duguin a terme per ajuntaments 
dels municipis de la comarca d’Osona o entitats sense finalitat de lucre degudament 
constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
oportuns. 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ADFO PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES A L'AJUNTAMENT 
 
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració amb l’Associació de disminuïts físics 
d’Osona per a la realització d’accions de formació no laborals en el marc del projecte 
de reforç de l’ocupabilitat de persones joves amb discapacitat “Uno a Uno”. 
 
Considerant que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pot assumir aquestes accions 
de formació en llocs de treball, sense que suposi cap compromís de contractació. 
 
Es proposa el següent acord: 



 
 

 
 

 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de disminuïts físics 
d’Osona per a la realització d’accions de formació no laborals en el marc del projecte 
de reforç de l’ocupació de persones joves amb discapacitat “Uno a Uno”. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni. 
 
Tercer: Notificar el present acord a ADFO, al efectes oportuns. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
8.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
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. 
 
8.2.- IMMOBLE CARRER DE PUIG-L'AGULLA, 2 
 
En aquest punt es debat l’ús de l’immoble situat al carrer de Puig-l’Agulla, núm.2, 1r, 
2a, que l’Ajuntament va rebre acceptant llegat amb la càrrega permanent de destinar el 
bé al compliment d’un fi docent o cultural mitjançant la constitució d’una Fundació 
cultural privada amb la denominació “Josep Pallàs i Sala”. 
 
La memòria del regidor de cultura sobre l’ús actual de l’immoble, posa de manifest que 
al tractar-se d’un habitatge convencional en un edifici familiar, aquest no reuneix les 
condicions òptimes per a desenvolupar activitats culturals o docents tal com disposa el 
llegat, i el trasllat de l’arxiu històric a l’edifici de Ca l’Anglada fa que l’immoble no tingui 
cap utilitat concreta. 
 
En la memòria es planteja l’arrendament de l’habitatge per destinar el seu producte a 
les finalitats descrites en el llegat. 
 
Havent-hi alternatives a l’arrendament, com per exemple la venda, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals per a la 
reforma integral de l’habitatge del carrer de Puig-l’Agulla, 2, 1r, 2a amb un pressupost 
total de 35.475,52 € 
 
Segon: Sol·licitar una subvenció per import de 24.000 € en el Programa provisió 
d’habitatge assequible i de qualitat en el marc del Catàleg de serveis de Xarxa 
Barcelona de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer: Demanar un informe jurídic sobre la compatibilitat de la proposta d’arrendar o 
vendre l’immoble amb la càrrega del llegat acceptat. 
 
 
8.3.- COL·LABORACIÓ AMB SAHARAUIS ESTIU 



 
 

 
 

 
En el marc del projecte “Vacances en pau”, que és un projecte humanitari de caire 
solidari amb el Poble Saharauí, els organitzadors han demanat la col·laboració de 
l’Ajuntament per facilitar que nens i nenes del Sàhara que venen a passar l’estiu amb 
famílies d’acollida del poble puguin accedir a les activitats i serveis que fa l’Ajuntament.  
 
Les famílies d'aquests infants viuen de l'ajut humanitari que reben als campaments de 
refugiats a prop de Tindouf, al desert d'Algèria, on malviuen sense aigua corrent ni 
subministrament elèctric, en haimes i petites construccions d'adob des de fa 50 anys, 
des que el seu territori del Sàhara Occidental va ser ocupat pel Marroc. 
 

En aquest sentit s’acorda estudiar les fórmules adients perquè aquests nens i nenes 
tinguin accés a serveis esportius, culturals i educatius com son les piscines, el casal 
d’estiu...  
 
L’objectiu és aconseguir augmentar el nombre d’infants que es poden beneficiar de 
passar unes vacances a Catalunya, i puguin durant la seva estada a casa nostra 
aprofitar per fer-los revisions mèdiques i el tractament corresponent, si s'escau, a més, 
poden rebre una alimentació equilibrada i conèixer altres realitats diferents de la que 
viuen dia a dia al desert més inhòspit. 
 
9.0.- DELEGACIÓ EN EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER SOL·LICITAR I 
REDACTAR, SI ESCAU, L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR D’AIGUA 

 
Vista la Resolució TES/2063/2017, de 22 d’agost, per la qual es fa públic l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Agència catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les 
bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les 
despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei 
municipal d’abastament d’aigua, i es deleguen en la Direcció les facultats per a 
l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les 
subvencions, publicada al DOGC núm. 7442, de 28 d’agost de 2017. 
  
Atès que d’acord amb la base 2, es pot presentar, de forma agrupada, una 
sol·licitud de subvenció per a la redacció dels plans directors del servei 
d’abastament d’aigua corresponent a diversos municipis de menys de 5.000 
habitants censats.  
 
Atès que aquest ajuntament disposa d’un pla director del servei d’abastament 
d’aigua, si bé convindria procedir a la seva actualització.  
 
Atès que el Consell Comarcal d’Osona ha ofert a aquest ajuntament la possibilitat 
de tramitar conjuntament una petició de subvenció amb la finalitat de redactar 
l’actualització del pla.  
 
Atès que d’acord amb la base 4 de la resolució esmentada més amunt, en el cas 
que la redacció del pla sigui promoguda per un ens supramunicipal, ha de 
presentar-se un certificat de la delegació del municipi a l’ens supramunicipal de la 
redacció del pla.  
 



 
 

 
 

Vista la Resolució TES/2689/2017, de 2 de novembre, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als 
ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de 
plans directors dels servei municipal d’abastament d’aigua (ref. BDNS 370379).  
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda:  
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses 
derivades de la redacció i l’actualització de plans directors dels servei municipal 
d’abastament d’aigua, mitjançant el Consell Comarcal d’Osona.  
 
Segon.- Delegar en el Consell Comarcal d’Osona la formulació de la sol·licitud de 
subvenció i la redacció de l’actualització de la redacció del pla director del servei 
municipal d’abastament d’aigua d’aquest municipi, mitjançant el sistema que 
consideri més convenient.  
 
Tercer.- Fer constar que aquest ajuntament compleix tots els requisits exigits en 
les resolucions esmentades a part expositiva i més concretament els que figuren a 
la base 4 de les que regeixen la convocatòria i es compromet, si així es requerit, a 
acreditar-ho immediatament davant de l’organisme que així ho sol·liciti.  
 
Quart.- Declarar que aquest ajuntament no ha sol·licitat cap ajut a cap altra 
administració o organisme públic per aquesta mateixa finalitat.  
 
Cinquè.- Adquirir el compromís de satisfer al Consell Comarcal en el termini màxim 
de trenta dies a comptar des del requeriment que efectuï el Consell Comarcal, la 
quantitat corresponent a la part no subvencionada específicament per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de facultant-lo a tal efecte a efectuar, si escau, la 
corresponent compensació de deute.  
 
Sisè.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde d’aquest 
ajuntament per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la 
signatura del conveni que, si escau, calgui per instrumentar aquesta delegació. 
 
 
10.0.- ADHESIÓ AL PROTOCOL DEL CIRCUIT D'ARTS ESCÈNIQUES DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2015-2018) 
 
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les 
programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es realitzen 
en espais escènics municipals, impulsa i coordina el Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals. El Circuit és un programa gestionat per l’Oficina de Difusió 
Artística, que coordina les estratègies de programació i difusió artístiques dels 
municipis adherits. La participació al Circuit dona dret a gaudir dels serveis i accions 
que aquest dugui a terme per tal d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat 
municipal, o privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de 
col·laboració. 
 



 
 

 
 

Atès que l’Ajuntament és titular de l’equipament cultural Saló Catalunya, espai escènic  
que reuneix les condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i higiene 
per tal de desenvolupar l’activitat escènica. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de promoure l’activitat 
escènica i musical en el municipi. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adherir-se al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Aprovar el Protocol d’adhesió com a instrument de relació entre l’Ajuntament 
que gestiona l’equipament del Saló Catalunya i la Diputació de Barcelona 
 
Tercer.- Designar el tècnic de joventut, educació, esports i cultura com a responsable 
de gestió de l’equipament. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per a la formalització de l’adhesió  
 
Cinquè.- Trametre aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, als 
efectes oportuns. 
 
 
 
 
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, 


