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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 8/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 18 d’abril de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 a les 11 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez i 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 8/2016. 
3. Certificació núm.4 obres de Restauració de l’edifici de Ca l’Anglada 
4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Comunicacions activitats. 
6. Autoritzacions ocupació domini públic parades de roses i llibres “diada de Sant 

Jordi”. 
7. Senyalització a la variant de Calldetenes. 
8. Adquisició i instal·lació desfibril·lador extern automàtic a la zona industrial. 
9. Informacions regidories:  

- Places adscrites a l’àrea de serveis i manteniment 
- Altres 

 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
L’alcalde obra la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 4 d’abril de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 8/2016. 
Vista la relació 8/2016 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes amb 
càrrec al pressupost municipal 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 
206.166,81 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment, en aquesta relació hi estan inclosos els imports de les certificacions 3 
esmenada  i 4 de l’obra de restauració de Ca l’Anglada.  

 
3. CERTIFICACIÓ NÚM.4 OBRES DE RESTAURACIÓ DE L’EDIFICI DE CA 

L’ANGLADA 
 
Vista la certificació núm.4 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” presentada per 
l’empresa contractista Voracys, SL, amb la conformitat dels tècnics directors de l’obra, 
que és d’un import de 18.665,83 € més 3.919,82 € en concepte d’IVA. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.4 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” 
presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, per un import de 22.585,65 € IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.333.632.00 de 
l’estat de despesa de l’exercici vigent prèvia incorporació de crèdits de l’exercici 2015. 
 
En aquest punt es fa constar que en la transcripció a l’acta de data 21 de març de 2016 
de l’import de la certificació núm. 3 de l’obra de “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” hi 
ha un error: on diu “per un import de 66.032,01 € IVA inclòs” ha de dir “32.256,00 € IVA 
inclòs”.  
 
 
 

 



 
 

4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES. 

 
1. Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm. 21/16 
Data sol·licitud:  29 de març de 2016 
Sol·licitant: Guillem Gorchs Torrents 
Obres: col·locació de pedra (sòcol) a la façana 
Emplaçament: carrer de la Serra, 7 
 
Expedient núm. 22/16 
Data sol·licitud:  30 de març de 2016 
Sol·licitant: Pere Puig SL 
Obres: reparació de la vorera de la piscina 
Emplaçament: carrer J.V. Foix, 8 
 
Expedient núm. 23/16 
Data sol·licitud:  30 de març de 2016 
Sol·licitant: Carme Victori Font 
Obres: aïllar la teulada i canviar el 50% de les teules 
Emplaçament: carrer Albereda, 4 
 
Expedient núm. 24/16 
Data sol·licitud:  30 de març de 2016 
Sol·licitant: Comunitat de Propietaris del c/. Pare Manuel Cazador, 5 
Obres: canviar tela impermeabilitzant i gres terrassa de l’àtic (13 m2) 
Emplaçament: carrer Pare Manuel Cazador, 5 
 
Expedient núm. 25/16 
Data sol·licitud:  7 d’abril de 2016 
Sol·licitant: Parròquia de Sant Julià de Vilatorta – Bisbat de Vic 
Obres: netejar teulada de la rectoria 
Emplaçament: carrer Església, 1 
 
Expedient núm. 26/16 
Data sol·licitud:  7 d’abril de 2016 
Sol·licitant: Parròquia de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons – Bisbat de Vic 
Obres: netejar teulada de la rectoria 
Emplaçament:  plaça de l’Església, 3 
 
Expedient núm. 27/16 
Data sol·licitud:  7 d’abril de 2016 
Sol·licitant: Rosa Tió Oriol 
Obres: treure banyera i col·locar plat de dutxa 



Emplaçament: carrer de la Mercè, 38, 2n. 
 
Expedient núm. 28/16 
Data sol·licitud:  1 d’abril de 2016 
Sol·licitant: Miquel Estrada Aguilar 
Obres: desmuntar revestiment de fusta de la barbacana i arrebossar-la 
Emplaçament: Av. Sant Llorenç, 2 
 
 
 
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 de tercer, amb les condicions establertes en els corresponents informes tècnics, 
i notificar-ho als interessats.  
 
2. Vista la sol·licitud de llicència urbanística per a la constitució d’un règim de divisió en 
propietat horitzontal de l’edifici situat al carrer del Rector Roca núm.2 de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, per unanimitat dels tres 
regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern local s’acorda atorgar a 
la senyora Concepció Tort Alsina, la llicència urbanística per a la constitució d’un règim 
de divisió en propietat horitzontal en nou entitats de l’edifici situat al carrer del Rector 
Roca, núm. 2 , segons informe i proposta i plànols aportats. 
 
 
 

5. COMUNICACIONS ACTIVITATS. 
 
Vista la sol·licitud següent demanant el canvi de nom de la titularitat de l’activitat: 
 
Josep Curós Andreu 
Activitat: carnisseria i alimentació (exp. 3/06) 
El Rebost 
Avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 21 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: Ramon Vilar Masachs 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i adequació de la 
normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient.  
 
Vist el que disposa l’article 64 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats, en relació a la transferibilitat de les activitats incloses en 
l’annex III. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 



Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de la següent activitat:  
 
Josep Curós Andreu 
Activitat: carnisseria i alimentació (exp. 3/06) 
El Rebost 
Avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 21 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: Ramon Vilar Masachs 
 
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en els 
deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de l’antic 
titular. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
 
 

6. AUTORITZACIONS OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PARADES DE ROSES I 
LLIBRES “DIADA DE SANT JORDI”. 

 
Vistes les sol·licituds per a la instal·lació de parades de roses i libres a la diada de Sant 
Jordi d’aquest any, en el següents emplaçaments: 
 
-AMPA SI les Margues...................................Plaça Catalunya 
-Colla Gegantera ......................................... Carrer Núria, 8 
-AMPA escola Bellpuig...................................Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 17 
-Botiga “El vuit”...............................................Carrer Albereda, 8 (davant botiga) 
-AMPA escola El Roser.................................Carrer Calldetenes cantonada carretera/plaça            
        Catalunya (tarda) 
 
Entenent que les parades de llibres i roses formen part d’una diada festiva i participativa, 
en la que l’Ajuntament ha programat moltes activitats: exposicions, representacions 
teatrals, conferències, presentacions de llibres, tallers de roses, castells inflables.... 
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer: Autoritzar la instal·lació de parades de llibres i roses a la diada de Sant Jordi 
2016, als següents sol·licitants: 
 
-AMPA SI les Margues...................................Plaça Catalunya 
-Colla Gegantera ......................................... Carrer Núria, 8 
-AMPA escola Bellpuig...................................Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 17 
-Botiga “El vuit”...............................................Carrer Albereda, 8 (davant botiga) 
-AMPA escola El Roser.................................Carrer Calldetenes cantonada carretera/plaça            
        Catalunya (tarda) 
 



Segon: Notificar aquest acord als interessats, fent-los notar l’obligació de complir la 
normativa de reciclatge de les deixalles generades. 

 
 

7. SENYALITZACIÓ A LA VARIANT DE CALLDETENES. 
 
Atès que en els cartells de senyalització a la variant de Calldetenes no hi ha cap tipus 
d’indicació referida a Sant Julià de Vilatorta, els alcaldes de Sant Julià de Vilatorta i de 
Calldetenes remetran un escrit conjunt al Servei de carreteres de la Diputació de 
Barcelona per tal que incloguin Sant Julià de Vilatorta en la senyalització de la variant. 
 
 

8. ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC 
A LA ZONA INDUSTRIAL. 

 
Amb l’objectiu de disposar el màxim espai cardioprotegit en el terme municipal de Sant 
Julià de Vilatorta, es considera necessària la instal·lació d’un desfibril·lador extern 
automàtic a la zona industrial, que sumaria als ja instal·lats a la plaça del Marquès del 
Quadra, a la plaça de l’Església de Vilalleons, al pavelló i al portàtil instal·lat al vehicle 
dels vigilants. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa Cardiogest a qui es varen contractar la resta 
de desfibrila·ladors, per al l’adquisició i manteniment integral mitjançant rènting, que 
inclou la formació a vuit persones. 
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer. Contractar a l’empresa Cardiogest, mitjançant rènting, l’adquisició i el servei de 
manteniment integral d’un desfibril·lador extern automàtic per a la seva instal·lació a la 
zona industrial, per l’import mensual de 85 € més IVA amb una durada de 60 mesos. 
 
Segon: Condicionar la contractació a l’aprovació de la modificació pressupostaria 
corresponent. 

 
 

9. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- PLACES ADSCRITES A L’ÀREA DE SERVEIS I 
MANTENIMENT 

 
Com a continuació de la informació relativa a les places adscrites a l’àrea de serveis i 
manteniment de l’Ajuntament, tractada en la darrera sessió de la Junta de Govern, 
s’informa que a finals del mes de juliol es produirà una nova baixa per jubilació 
anticipada, i que s’afegeix a la necessitat de substituir a la plaça que en aquests moments 
ja està vacant, atesa la insuficiència de personal adscrit a la prestació de serveis 
d’aquesta àrea. 
 



Per tal de fer coincidir les funcions d’aquestes places amb la definició que en faci la 
Relació de llocs de treball, les respectives convocatòries es faran a partir de l’aprovació 
del document que elaborarà el Servei d’assistència en organització municipal de la 
Diputació de Barcelona; tot això sens perjudici que es cobreixin d’una manera temporal 
per tractar-se d’un servei públic urgent i essencial. 
 

- ALTRES 
 

- ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA SERVEIS: 
 

Estudiar el procediment, la competència, i la fiscalitat per a l’adquisició d’un vehicle 
industrial elevador telescòpic autopropulsat de segona mà per als treballs de la brigada 
municipal, que consta en el pressupost per a l’exercici 2016 amb un import de 25.000 €. 
 
Gestiona el tema el regidor de serveis. 
 
 

- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS 2016 
 

Vistes les justificacions aportades per les entitats en la convocatòria 2015 per a la 
promoció de l’associacionisme, s’han dut a terme reunions amb cadascuna de les entitats 
per tal de realitzar les esmenes pertinents a la documentació aportada. A mesura que es 
vagin presentant correctament es realitzarà la transferència corresponent.  
 
Per altra banda s’estan preparant les bases i la convocatòria de les subvencions de l’any 
2016, corresponent a l’activitat realitzada per les entitats l’any 2015. 
 
Gestiona el tema la regidora del voluntariat. 
 
 

- INSTAL·LACIÓ BILLAR BAR PAVELLÓ MUNICIPAL 
 
Referent a la proposta de l’actual concessionari per a la instal·lació d’un billar al bar del 
pavelló municipal, considerant que s’està treballant en la convocatòria d’una nova 
concessió perquè el mes de juny finalitza el termini de l’actual, és necessari reconduir la 
proposta a través la nova contractació, a banda d’estudiar el tema espai per a la pràctica 
d’aquesta activitat. 
 
 
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 
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