
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000003  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 15 de febrer de 2018 
Horari: De les 20:00 hores a les 22:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidor 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 2/2018 
3.- APROVACIO RELACIÓ DE FACTURES 3/2018 
4.- APROVACIO COMPTES SOREA 4T TRIMESTRE 2017 
5.- PROPOSTA JGL 12-02 LLICENCIES D'OBRES 
6.- COMUNICACIO PREVIA D'ACTIVITATS 
7.- ACORD RALLY ESPRINT SANT JULIÀ 
8.- TARGETES DE TRANSPORT 2018 
9.- INFORMACIONS REGIDORIES 
9.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
9.2.- APARTAT WEB REGIDORIES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 2/2018 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 29 de gener de 2018, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
3.0.- APROVACIO RELACIÓ DE FACTURES 3/2018 
 
Vista la relació 3/2018 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 51.587,60 € segons figura en la 
relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst legalment.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- APROVACIO COMPTES SOREA 4T TRIMESTRE 2017 
 
Vist l’estat de comptes del 4t. trimestre de 2017 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 21.385,54 euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que la componen, s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 4t. trimestre de 2017 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 21.385,54 euros.  
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 4t. trimestre al compte bancari núm. ES88 
0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
  
 
5.0.- PROPOSTA JGL 12-02 LLICENCIES D'OBRES 
 
Vista la relació que presenta la regidora d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  8/18 
Data sol·licitud:  16 de gener de 2018 
Obres: construcció d’un habitatge unifamiliar en testera 
 
Expedient núm.  91/17 
Data sol·licitud:  5 d’octubre de 2017 
Obres: ampliació de superfície d’habitatge en un edifici unifamiliar existent sense 
afectació de volum 
 
Expedient núm.  108/17 
Data sol·licitud:  21 de novembre de 2017 
Obres: instal·lació de 10 plaques fotovoltaiques 
 
Expedient núm.  12/18 
Data sol·licitud:  26 de gener de 2018 



 
 

 
 

Obres: treure barret existent i col·locar tres barrets giratoris inoxidables 
 
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. 
 
 
6.0.- COMUNICACIO PREVIA D'ACTIVITATS 
 
Expedient 1/2018. En data 4 de gener de 2018, l’interessat va presentar, davant 
aquest Ajuntament, una comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic, a 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
L’activitat d’habitatge d’ús turístic està regulada en el títol II del Decret 159/2012, de 20 
de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. I per la 
Llei 16/2015 de 21 de juliol, classificada a l’annex 1 amb el codi I552, allotjaments 
turístics i altres de curta durada. 
 
De la comunicació prèvia de l’inici de l’activitat es dedueixen les dades de l’habitatge i 
la seva capacitat legal màxima, les dades de la persona propietària, les dades de la 
persona gestora de l’habitatge i el número de telèfon per atendre de manera 
immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic. 
 
Tanmateix s’acompanya a la comunicació de la declaració responsable, la cèdula 
d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica. 
 
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal en data 14 de 
febrer de 2018 s'ha constatat que la capacitat es correspon amb l’assenyalada en la 
cèdula d’habitabilitat i es considera apte per a l’ús turístic. 
 
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, que 
l’interessat exerceix l’activitat d’habitatge turístic al municipi, en virtut de la declaració 
responsable 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, sens perjudici del 
dret de propietat i de tercers, i estarà subjecte al que disposa el títol II del vigent Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús 
turístic, o normativa que la substitueixi.  
 
Tercer.- Comunicar, a través de l’EACAT, al Registre de Turisme de Catalunya, l’alta 
de l’habitatge d’ús turístic. 
 
Quart.- 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 €. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat.  
 
 
7.0.- ACORD RALLY ESPRINT SANT JULIÀ 
 
Vist l’escrit del Servei Català de Trànsit pel qual sol·licita l’informe sobre el 21è Ral·li 
Esprint de Sant Julià, organitzat per l’Escuderia Osona. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local s’acorda. 
 
Primer.- Informar favorablement del 21è Ral·li Esprint de Sant Julià, organitzat per 
l’Escuderia Osona, els 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 la carretera BV-5201 i BV-502. 
 

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.- L’autorització per part de l’Ajuntament d’aquesta prova esportiva no li dóna 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 perquè atorgui el 
corresponent permís per la celebració de la cursa. 



 
 

 
 

 
 
8.0.- TARGETES DE TRANSPORT 2018 
 
BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A 
L’ADQUISICIÓ DE TARGETES DE TRANSPORT  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Vistes les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’adquisició de la 
targeta integrada del transport públic T-10, i la corresponent convocatòria. 
 
Vist que l’import total que es destinarà a l’adquisició de les targetes objecte d’aquesta 
convocatòria de subvencions és de 5.000 € amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 08.231.223.00 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procediment 
d’atorgament, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’adquisició de la targeta integrada del transport públic T-10. 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
5.000€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que 
en elles s’indica. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
5.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.231.223.00 de l’estat de despeses 
del vigent pressupost. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, i l’article 124.2 del ROAS.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
9.0.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
9.1.- 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 
 
 
9.2.- APARTAT WEB REGIDORIES 
 
L’alcalde fa una exposició a la resta de regidors en relació al funcionament del web 
regidories. 
 
9.3.- BORSA DE TREBALL DE TÈCNIS/QUES D’EDUCACIÓ INFANTIL LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL 
 
El tribunal qualificador del procés selectiu ha emès l’acta dels resultats del concurs-
oposició per a la borsa de treball de tècnics/ques d’educació infantil, que està formada 
per un total de 4 persones per a cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin 
produir-se durant dos anys d’acord amb el que s’estableix als arts. 94 i 95.2 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
La setmana que ve l’alcalde contractarà la primera classificada, per a la substitució 
d’una treballadora de la llar d’infants que es troba en situació de risc en l’embaràs. 
 
9.4.- AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DEL GIMNÀS DE L’ESCOLA 
BELLPUIG 
 
L’entitat Educació en el lleure (campament) ha sol·licitat el gimnàs de l’escola per 
passar la nit del 25 al 26 de març de 2018. 
 
Vist el que disposa el conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de cessió del solar de l’escola en quant a l’ús de 
l’equipament per part d’entitats i associacions, d’acord amb el Decret 218/2001, de 24 
de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents. 
 
S’acorda informar favorablement la utilització del gimnàs per part de l’entitat Educació 
en el lleure (Campament) durant la nit del dia 25 al 26 de març de 2018, sense 
perjudici de la necessària conformitat de la direcció de l’escola Bellpuig i amb 
l’advertiment als usuaris de l’obligació de fer un ús adequat de les instal·lacions i de 
deixar-les en les mateixes condicions en les que es cedeixen. 
 
Gestiona el tema la regidoria d’educació. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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, 
 
 


