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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 5/2015 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data:  5 d’octubre de 2015 
Horari: de 2/4 de 9 a 3/4 de 12 de la nit 
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 i Comas, regidor 
- Trini Subirana i 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 10/2015. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques.  
4. Aprovació bases i convocatòria 2015, subvencions entitats sense ànim de 

lucre. 
5. Informacions regidories:  

- Procediment de regularització cadastral 
- Ordenances fiscals 2016 
- Font d’en Titus 
- Consorci Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
- Conveni col·lectiu personal laboral 
- 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 21 de setembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern, amb la següent esmena: 
En l’apartat d’informacions de regidoria es fa esment del carril bici paral·lel a la BV-
5202, cal modificar-ho per fer constar que el projecte s’anomena “Via verda d’enllaç de 
la Boscana al nucli de Sant Julià de Vilatorta” i de la importància d’aquesta via per un 
tema de seguretat. 
 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 10/2015. 
 
Vista la relació 10/2015 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  
114.128,65 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 
Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm. 65/15 
Data sol·licitud:  30 de juliol de 2015 
Sol·licitant: Pere Vila Llivina 
Obres: canvi de distribució de l’habitatge 
Emplaçament: carrer Mercè, 16, 2n. 
 
Expedient núm. 75/15 
Data sol·licitud: 22 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Carme Alsina Font 
Obres: rejuntar pedra a la paret de l’escalà i canviar pavès de vidre finestra escala 
Emplaçament: carrer Rector Roca, 2 
 
Expedient núm. 76/15 
Data sol·licitud: 25 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Núria Vilamala Soler 
Obres: extracció i reposició de peces de paviment del balcó 
Emplaçament: carrer Jesús, 32 
 
Expedient núm. 77/15 
Data sol·licitud: 25 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Maria Dolors Rius Bofill 
Obres: reparar part del gres de la façana 
Emplaçament: carrer Comtes de Cabrera, 11 
 
Expedient núm. 78/15 
Data sol·licitud: 25 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Pere Molas Pujadas 



Obres: col·locació d’envà pluvial a la façana veïnal 
Emplaçament: carrer Albereda, 18 
 
Expedient núm. 79/15 
Data sol·licitud: 28 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Assumpció Padrós Tió 
Obres: reforma de cuina i dos banys 
Emplaçament: avinguda de Jaume Balmes, 5 
 
Expedient núm. 80/15 
Data sol·licitud: 28 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Remei Capdevila Garriga 
Obres: canviar banyera per plat de dutxa 
Emplaçament: carrer Montseny, 7 
 
Expedient núm. 81/15 
Data sol·licitud: 28 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Alexandre Losada Capdevila 
Obres: pavimentar l’entrada, posar pedra al muret d’entrada 
Emplaçament: carrer Montseny, 41 
 
Llicència de primera ocupació 
 
Expedient núm. 6/15 
Data sol·licitud: 3 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Xavier Masó Gelabert  
Emplaçament: Casanova del Ribé 
Ús no residencial 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda concedir llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercer, amb les condicions establertes en els corresponents informes 
tècnics, i notificar-ho als interessats. 
 

 
4. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA 2015, SUBVENCIONS 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. 
 
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). 
 
Vist l’acord del Ple de data 28 de setembre de 2015 pel qual s’aprova inicialment 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
 



Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 14.000 € 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 13.341.480.03; 04.334.480.04; 
05.326.480.06 i 12.326.480.06 del pressupost de l’exercici 2015 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar 
i publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
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 procés de 
selecció, 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. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 7 de setembre de 2015 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres de ple dret: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar  
l’associacionisme entre veïns del municipi i la realització d’activitats i projectes per part 
d’entitats sense ànim de lucre, que els seus estatuts regulin el caràcter gratuït dels 
seus càrrecs, l’obligatorietat d’aprovació dels comptes per part per part de l’Assemblea 
de socis i la condició d’iguals de tots els seus socis. 
 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
14.000 €, 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  
amb càrrec a l’aplicació: 
13.341.480.03 : 7.000 € 
04.334.480.04 : 4.540 € 
05.326.480.06 : 1.800 € 
12.326.480.06 :    660 € 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, 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. 
 
Cinquè.- Condicionar aquesta acord a l’aprovació definitiva de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 

 

5. INFORMACIONS REGIDORIES:  
- Procediment de regularització cadastral 



Està previst que l’empresa contractada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, iniciï els treballs de camp del procediment de regularització cadastral a Sant 
Julià de Vilatorta el proper 13 d’octubre, considerant convenient que la població tingui 
coneixement del procediment, es publicarà un comunicat al web de l’Ajuntament i a 
l’infovilatorta, explicant en què consisteix. 
 
 

- Ordenances fiscals 2016 
Per tal d’anar preparant l’expedient per a la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2016, es demana a tots els regidors que tenen en l’àmbit de les seves 
competències serveis finançats amb taxes i preus públics que estudiïn el cost del 
servei per plantejar o no la modificació de les respectives ordenances fiscals. 
 

- Font d’en Titus 
L’alcalde de Calldetenes, l’alcalde i el regidor d’hisenda de Sant Julià de Vilatorta es 
varen reunir amb el Secretari General de Cooperació i Coordinació de les 
Administracions Locals del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Joaquim Ferrer, per tal de tractar el tema de la divisió 
patrimonial derivada de l’alteració de termes municipals de Calldetenes i Sant Julià de 
Vilatorta. De la reunió va quedar clar que no es pot exigir ni concedir cap import que no 
estigui justificat documentalment.  
 

- Consorci Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
L’alcalde explica a la Junta de Govern Local que el nou President del Consorci, escollit 
en la darrera Assemblea general, és l’alcalde de Folgueroles, senyor Carles Baronet. 
L’elecció és per dos anys. Seguint la rotació establerta el següent període assumirà la 
presidència el representant de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en el Consorci. 
L’alcalde explica que en aquests moments hi ha una problemàtica important en el tema 
de recursos humans del Consorci. 
 

- Conveni col·lectiu personal laboral 
Havent mantingut una reunió amb el delegat sindical del personal laboral de 
l’Ajuntament i amb representants del sindicat a nivell comarcal, s’ha convocat una 
reunió amb la tècnica del servei d’assistència en recursos humans de la Diputació de 
Barcelona, per treballar les propostes que hi ha sobre la taula. 
 

- Altres 
Queixes de particulars sobre les molèsties que causen els plataners de la carretera 
BV-5201, davant de les finques de la Font d’en Titus. S’estan estudiant les 
alternatives, l’esporga només suposaria una solució provisional i que a més s’hauria 
d’aplicar a altres zones de la travessera. Es demanarà un estudi a la Diputació de 
Barcelona perquè faci un anàlisi de quina solució aplicar a la problemàtica, tenint en 
compte la voluntat de mantenir i protegir el patrimoni natural del municipi. 
 
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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