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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 6/2015 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data:  19 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 11/2015. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques.  
4. Devolució saldo deutor de la liquidació definitiva de la PIE de l’exercici 2013. 
5. Informacions regidories:  

- Targeta de transport persones més grans de 65 anys 
- Recollida roba usada. 
- Subvencions cohesió social 
- 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 5 d’octubre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 11/2015. 
 
Vista la relació 11/2015 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  
55.980,47 €, 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. 82/15 
Data sol·licitud:  30 de setembre de 2015  
Sol·licitant: Comunitat de Propietaris c/. Marquesos de  Vilallonga, 13 
Obres: canviar barrets de ferro de dues xemeneies per barrets giratoris 
Emplaçament: carrer Marquesos de Vilallonga, 13 
  
Expedient núm. 83/15 
Data sol·licitud:   30 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Alfons Cano Sánchez 
Obres: reparar la tanca del jardí 
Emplaçament: avda. Puig i Cunyer, 21 
 
Expedient núm. 84/15 
Data sol·licitud:  30 de setembre de 2015  
Sol·licitant: Sabina Domènech Dachs 
Obres: canviar dues finestres 
Emplaçament: carrer Sant Roc, 32, 1r. 
 
Expedient núm. 85/15 
Data sol·licitud:   6 d’octubre de 2015 
Sol·licitant: Climent González Sedano 
Obres: repassar canal (el tram que entra dins de la paret) 
Emplaçament: carrer Mercè, 21 



 
Expedient núm. 86/15 
Data sol·licitud:   7 d’octubre de 2015 
Sol·licitant: Lluís Font Vilà 
Obres: canviar la banyera i posar un plat de dutxa 
Emplaçament: carrer Pare Manuel Cazador, 8 
 
Expedient núm. 87/15 
Data sol·licitud:  7 d’octubre de 2015  
Sol·licitant: Lluís Creus Jurado 
Obres: reformar bany (canviar rajoles i terra). Posar porta d’entrada al local planta baixa 
Emplaçament: Plaça Major, 4 
 
 
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. Respecte l’expedient 82/2015, es farà una recomanació al sol·licitant de la 
llicència en el sentit que els barrets de les xemeneies no siguin brillants per un efecte 
estètic. 
 

4. DEVOLUCIÓ SALDO DEUTOR DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PIE 
DE L’EXERCICI 2013. 
 

Vist el saldo resultant a càrrec de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en la liquidació 
definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, d’un import total de 
17.175,93 €. 
 
Vista la Disposició Addicional 10a del RDL 17/2014, de 26 de desembre, que estableix un 
règim especial de reintegrament dels saldos deutors a càrrec de les entitats locals en la 
liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, consistent en el 
fraccionament del reintegrament en un període de 10 anys. 
 
Atès que l’Ajuntament reuneix els requisits exigits per a la sol•licitud d’aplicació de 
l’excepció recollida en la DA 10a del RDL 17/2014, de 26 de desembre. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern, s’acorda: 
 
Primer: sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el fraccionament del 
saldo deutor resultant de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de 
l’any 2013, d’un import total de 17.175,93 €. 
 
Segon: trametre la sol•licitud a través de l’aplicació de l’Oficina virtual de Coordinació 
Financera amb les entitats locals, en el termini establert. 
 
Tercer: incloure en l’ordre del dia de la primera sessió plenària que es convoqui la 
ratificació d’aquest acord. 



 
 

5. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- Targeta de transport persones més grans de 65 anys 
 
La regidora de benestar social exposa el treball fet respecte la implementació d’un 
sistema de bonificacions en el transport públic entre Sant Julià de Vilatorta i Vic adreçat a 
persones més grans de 65 anys i persones aturades. Explica que suposa un potencial 
total de 624 persones que podrien beneficiar-se d’aquesta targeta. S’ha fet un estudi del 
cost que podria representar per l’Ajuntament plantejant diverses possibilitats de límits per 
targeta/persona. La problemàtica que cal estudiar és el control que s’ha de fer respecte 
l’ús i la identificació de l’usuari de la targeta, per tal d’evitar fraus. El sistema es planteja 
per a l’exercici 2016. 
 

- Recollida roba usada. 
 
En la Junta de Govern Local del passat 7 de setembre es va introduir el tema de la 
recollida de roba usada. Comprovat el conveni amb Humana, cal avisar amb 3 mesos 
d’antel·lació la seva renúncia.  
 
Entenent convenient tractar un conveni amb l’Associació Tapís perquè facin la recollida 
de roba usada, per tractar-se d’una entitat vinculada al territori i per no ser una entitat 
destinatària del 0,7% de recursos de l’Estat perquè no és una entitat d’àmbit estatal. 
 
Havent-se fet reunions amb responsables de l’Associació Humana en les que s’ha posat 
de manifest aquesta intenció. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern, s’acorda: 
 
Primer: desistir el conveni vigent amb l’associació Humana per fer la recollida de roba 
usada en el municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon: treballar les condicions del conveni amb l’Associació Tapís perquè facin la 
recollida de roba usada. 
 
Tercer: notificar aquest acord a l’Associació Humana per fer efectiu el dret de renúncia 
del conveni amb l’antel·lació establerta. 
 

- Subvencions cohesió social 
 
Per  acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 12 de març 
de 2015, es va concedir a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta subvenció del programa 
complementari de garantia de la cohesió social i per import de 24.802,28  euros. 
 



D’acord amb l’article 18 del règim de concertació de la present subvenció els ens 
destinataris podran sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i requeriran la 
presentació d’una sol·licitud degudament motivada. 
 
Atès que a data d’avui s’està estudiant, conjuntament amb el Consorci d’Osona de 
Serveis Socials, diferents activitats destinades a programes de benestar social fins el juny 
2016. 
 
Per unanimitat dels tres membres de la Junta de Govern que legalment la componen, 
s’acorda: 
 
Primer: sol·licitar una pròrroga del termini d’execució del programa complementari de 
garantia de la cohesió social atorgat en aquest Ajuntament, atès que no es podrà justificar 
la totalitat de la despesa dins el període d’execució del programa complementari de 
referència. 
 
Segon: trametre aquest acord a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
 

Altres. 
- Obres d’accés des de l’Eix transversal a la zona industrial: 

 
Reunió amb els veïns afectats amb l’assistència d’Albert Corominas, tècnic 
d’Infraestructures.cat, del gerent de l’empresa constructora Rubau-Tarrés, Manel Trill i del 
director de l’obra contractar per Infraestructures.cat,  Andrés García. 
L’objectiu de la reunió va ser posar en contacte els responsables de l’obra amb els veïns 
afectats per la mateixa.  
Tema introduït en la reunió: pas de la Via verda d’enllaç de la Boscana al nucli de Sant 
Julià de Vilatorta per la finca del Casal. El disseny inicial de la Via verda en el seu pas per 
la finca del Casal fa pensar que no s’utilitzarà i cal buscar una alternativa que podria 
consistir en construir una passarel·la per sobre de l’Eix, problemàtica del cost que es 
preveu de mínim 200.000 €, caldrà buscar finançament. 
L’Ajuntament creu que aquesta modificació no afectaria al servei de gas que continuaria 
la canonada per la via verda inicialment dissenyada, però que essent soterrada no afecta 
el conreu dels camps de la finca del Casal. 
Gestiona el tema l’alcalde i el regidor de serveis i urbanisme. 
 

- Peces de ceràmica propietat de l’Ajuntament: 
 

El regidor de turisme, creu que és necessari trobar un emplaçament per posar-hi les 
peces de ceràmica que han estat guanyadores en les diverses edicions de la Fira del 
Tupí, atès que el punt d’informació turística no pot continuar acollint-les perquè s’hi 
programen exposicions. 
 

- Identificació edificacions aïllades:  
 
S’han entregat als residents de les edificacions aïllades del municipi les identificacions 
que han de permetre la seva ràpida localització en el Pla d’assistència i protecció civil. 



Dificultat observada en la numeració de les cases del nucli de Vora Bosc; prioritzar l’ús de 
l’aplicació SITMUN que ha de permetre repassar la numeració dels carrers del municipi 
Gestiona el tema el regidor Lluís Solanas. 
 

- Reunió prèvia a la convocatòria de l’ Assemblea Junta de 
Compensació de Campsalarga: 

 
Prevista la convocatòria d’una nova assemblea de la Junta de Compensació del pla 
parcial de Campsalarga per tal d’aprovar els comptes dels exercicis 2010 a 2014, punt 
que va quedar pendent en la darrera assemblea, es va considerar necessari fer una 
reunió prèvia entre responsables de l’Ajuntament i de la Junta de Compensació per tal de 
conèixer el contingut dels comptes. En aquesta reunió s’ha preparat el plantejament dels 
comptes a l’Assemblea per tal de facilitar la seva comprensió. S’han assenyalat els 
criteris de la presentació (despeses d’obra/despeses de gestió, exercicis comptables...)  i 
s’ha procurat que s’obviessin temes que poden confondre als assistents a la Junta del 
proper 29 d’octubre. Gestiona el tema el regidor d’urbanisme, Santi Garolera. 

 
 
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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