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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 8/2015 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data:  16 de novembre de 2015 
Horari: de 2/4 de 9 a 2/4 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 13/2015. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques.  
4. Acceptació conveni caixa de crèdit Diputació de Barcelona.  
5. Sol·licitud alta serveis AOC: Transparència i e-Notum. 
6. Modificació número de places llicència núm.1 de taxi. 
7. Pròrroga termini contracte de serveis redacció projecte urbanització del carrer 

de la Rambleta 
8. Informacions regidories:  

- Pressupost 2016 



- Sentència recurs contenciós-administratiu 194/2011 
- Recurs contenciós-administratiu 231/2015 
- Conveni personal laboral 
- Fuita de la canonada en alta del servei de clavegueram a la riera de 

Calldetenes. 
- 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 2 de novembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de 
ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 13/2015. 
 
Vista la relació 13/2015 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 31.632,92  
€, 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. 17/13 
Data sol·licitud:  15 de febrer de 2013 
Sol·licitant: Pere Morera Mir 
Obres: construcció d’una escala d’accés a l’altell 
Emplaçament: carrer Indústria, 24 
 
Expedient núm. 90/15 
Data sol·licitud:  30 d’octubre de 2015 
Sol·licitant: Carme Roma Riba 
Obres: posar una regleta a la façana per amagar els cables de llum 
Emplaçament: plaça Marquès de la Quadra, 4 
 
Expedient núm. 91/15 
Data sol·licitud:  5 de novembre de 2015 
Sol·licitant: Inversions Sot dels Pardals SL 
Obres: Construcció de dos habitatges unif. Aparellats 50% - acabats interiors, divisòries, 
instal·lacions - 
Emplaçament: carrer del Centre, 36 
 



Expedient núm. 92/15 
Data sol·licitud:  9 de novembre de 2015 
Sol·licitant: Josep Rodríguez Reixach 
Obres: arrebossar pany paret interior 
Emplaçament: carrer Montseny, 10 
 
Expedient núm. 93/15 
Data sol·licitud:  10 de novembre de 2015 
Sol·licitant: Xavier Serra Genís 
Obres: canvi de part de fusteria interior i fer paviment al pati per millorar accessibilitat 
Emplaçament: carrer Altarriba, 6A 
 
Expedient núm. 95/15 
Data sol·licitud:  12 de novembre de 2015 
Sol·licitant: UTE Sant Julià (Romà Infraestructures i Serveis-Rubau Tarrés)  
Obres: variant de baixa i mitja tensió amb ref. Endesa 9026704 
Emplaçament: Nou Enllaç Eix Transversal i la ctra. BV-5202 
 
Expedient núm. 100/2015 
Data sol·licitud: 23 d’octubre de 2015 
Sol·licitant: Mercè Oliver Torras i Josep Pla Jiménez 
Obres: acabament construcció habitatge 13 A 
Emplaçament: carrer Altarriba, 13 A 
 
Expedient núm. 101/2015 
Data sol·licitud: 10 de novembre de 2015 
Sol·licitant: La Cinglera SL 
Obres: acabament construcció habitatge 13 B 
Emplaçament: carrer Altarriba, 13 B 
 
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.  
 
Expedient núm. 61/15 
Data concessió : 7 de setembre de 2015 
Data sol·licitud: 23 de juliol de 2015 
Sol·licitant: La Cinglera SL 
Obres: acabament construcció 2 habitatges unifamiliars aparellats 
Emplaçament: carrer Altarriba, 13 A i B 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda deixar sense efecte la llicència urbanística 61/15 a petició del promotor de 
la llicència. 
 
 
 



 
4. ACCEPTACIÓ CONVENI CAIXA DE CRÈDIT DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 
Per decret de l’alcaldia de data 20 de maig de 2015 es va sol·licitar un ajut de la caixa de 
crèdit de cooperació local per un import de 175.000 € per al finançament de la inversió de 
la segona fase de la restauració de Ca l’Anglada. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 8 d’octubre de 
2015 pel qual s’aprova la concessió del crèdit a aquest Ajuntament per un import de 
175.000 €, sense interès i a retornar en 10 anualitats. 

Vist el conveni que regula la concessió d’aquest préstec. 

Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 

Primer:  acceptar el crèdit atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 175.000 
€, sense interès i a retornar en 10 anualitats, per al finançament de la inversió de la 
segona fase de la restauració de Ca l’Anglada. 
 
Segon: aprovar el conveni que regula la concessió de l’esmentat crèdit. 

 
5. SOL·LICITUD ALTA SERVEIS AOC: TRANSPARÈNCIA I E-NOTUM. 

 
El servei de transparència del Consorci Administració Oberta de Catalunya consta de 
diferents recursos per donar compliment amb les obligacions de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, fruit de la col·laboració amb la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya, les Diputacions, el Consorci AOC, el Consorci 
Localret, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el 
Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya. Fruit d'aquesta col·laboració es posa a 
disposició dels ens locals, el Portal de transparència per als ens locals, que permetrà a 
l’Ajuntament comptar amb un portal de transparència propi per donar compliment a la Llei 
de Transparència. 

L'e-Notum és un servei que també ofereix l’Administració Oberta de Catalunya que 
permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per 
a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, 
etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que 
estableix la normativa vigent. Com a funcions destacades del servei, el treballador públic 
té la possibilitat de definir una llibreta de contactes pròpia per als destinataris o grups de 
destinataris més habituals i podrà realitzar notificacions massives per lots. Pel que fa al 
ciutadà, aquest pot accedir a les notificacions amb certificat digital o amb una 
contrasenya d'un sol ús que rebrà al seu correu-e o telèfon mòbil. 



Vista la importància de disposar d’aquests recursos per l’Ajuntament, per unanimitat dels 
tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de Govern Local 
s’aprova formalitzar-ne la seva sol·licitud. 

 
6. MODIFICACIÓ NÚMERO DE PLACES LLICÈNCIA NÚM.1 DE TAXI. 

 
Vist l’informe favorable dels Serveis Territorials de Transports del Departament de 
Territori i Sostenibilitat relatiu a la sol·licitud que l’Ajuntament li va adreçar per a 
l’autorització d’increment de places de la llicència de taxi existent de 8 a 9 places inclòs el 
conductor. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar un increment de places de la llicència de taxi núm.1 de Sant Julià de 
Vilatorta, de 8 places actuals a 9 amb el conductor inclòs, de la qual n’és titular actual el 
senyor Enric Vázquez Gómez 
 
Segon: Notificar aquesta resolució a l’interessat fent-li notar que haurà de tramitar 
l’autorització de transport interurbà davant el Servei Territorial de Transports de 
Barcelona a la major brevetat possible. 
 
 

7. PRÒRROGA TERMINI CONTRACTE DE SERVEIS REDACCIÓ PROJECTE 
URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA RAMBLETA 

 

Per decret de l’alcaldia de data 30 d’abril de 2015 es va adjudicar el contracte menor de 
serveis per a la redacció del projecte executiu de la Reforma del carrer de la Rambleta de 
Sant Julià de Vilatorta a l’arquitecte Núria Vilamala Soler. 

El contracte preveu que el termini per a la redacció del projecte és de 6 mesos a partir del 
18 de maig de 2015 i per tant finalitza el proper 18 de novembre. 

L’adjudicatària ha presentat una sol·licitud de pròrroga de 3 mesos en el termini d’entrega 
del projecte executiu justificada en la necessitat d’integrar-lo amb el projecte d’itinerari de 
bicicletes, vianants i ampliació de les voreres de la carretera BV-5201 accés a la Font 
d’en Titus.  

Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Atorgar una pròrroga del contracte de serveis per a la redacció del projecte d’obra 
“Reforma del carrer de la Rambleta de Sant Julià de Vilatorta” per un termini de 3 mesos 
més respecte el termini inicial. 
 
Segon: Notificar aquesta resolució a la interessada, als efectes oportuns. 
 



8. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- PRESSUPOST 2016 
 
S’informa als regidors dels criteris d’elaboració del pressupost per a l’exercici 2016, que 
s’ha de presentar al Ple durant el mes de desembre per a la seva aprovació. Es posa 
èmfasi en la responsabilitat dels regidors a gestionar la despesa de la seva delegació, i 
també dels ingressos per tal de controlar el tema de les subvencions atorgades a 
l’Ajuntament. 
Gestiona el tema: regidor d’hisenda, Francesc Hervías. 
 

- SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 194/2011 
 
L’Ajuntament es reunirà amb responsables de la Comissió d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals el proper 15 de desembre per tal d’analitzar les conseqüències de la 
sentència recaiguda en el recurs contenciós-administratiu interposat pel senyor Lluís 
Vilamala contra la Generalitat de Catalunya per l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, segons la qual es declara la nul·litat del polígon d’actuació 
urbanística núm.7. 
 
S’encarregarà una valoració pericial de l’immoble de la plaça per disposar de tota la 
informació necessària per a la presa de decisions. 
 
Gestiona el tema: el regidor d’urbanisme, Santi Garolera 
 

- RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 231/2015 
 
El Jutjat del contenciós-administratiu 14 de Barcelona ha acceptat la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Calldetenes sobre l’ampliació de la documentació aportada per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en el recurs 231/2015. 
 

- CONVENI PERSONAL LABORAL 
 
D’acord amb l’assessorament rebut per part del Servei d’assistència jurídica en recursos 
humans de la Diputació de Barcelona, el reconeixement de drets al personal ha d’estar 
recollit en un text normatiu o en el conveni laboral, en conseqüència s’acceleraran les 
negociacions amb el delegat sindical i els representants dels sindicats per tal de concretar 
els drets i obligacions dels treballadors municipals, en aquest sentit se’ls ha convocat pel 
proper dimarts, 24 de novembre, per a la constitució de la Mesa de negociació. 
Gestiona el tema: l’alcalde i el regidor d’hisenda, Francesc Hervías. 
 
 

- FUITA DE LA CANONADA EN ALTA DEL SERVEI DE 
CLAVEGUERAM A LA RIERA DE CALLDETENES. 

 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha tramès un requeriment d’actuacions a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, perquè en el termini d’1 mes presenti la documentació acreditativa 
de les actuacions que ha promogut o executat per evitar l’abocament de les aigües 



residuals del municipi al torrent de Sant Martí i presenti les al·legacions que consideri 
oportú.  
 
El plec de descàrrec es presentarà amb l’informe que s’ha demanat al Consell Comarcal 
d’Osona, competent en matèria de conducció en alta d’aigües residuals. 
 
Gestiona el tema, el regidor de medi ambient, Lluis Solanas. 
 

- ALTRES. 
 

- INICI PLA OCUPACIONAL RUTA DELS MOLINS.  
 
Avui ha començat el Programa de treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur 
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació gestionat des del Consell 
Comarcal d’Osona. El projecte és el “Manteniment i adequació de la Ruta dels Molins” 
compartit entre l’Ajuntament de Calldetenes i el de Sant Julià de Vilatorta, amb un 
pressupost total de 7.898,64 €. El treballador seleccionat treballarà fins el mes de febrer 
en el projecte dins el terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, després de la formació, 
continuarà l’execució del projecte ja en terme municipal de Calldetenes. La durada del 
contracte és de 6 mesos.  
Per a la gestió d’aquest pla ocupacional el Consell Comarcal trametrà un model de 
conveni que els Ajuntaments hauran d’aprovar. 
 
Gestionen aquest tema: el regidor de medi ambient i el regidor de serveis, Lluís Solanas i 
Santi Garolera. 
 

- PROJECTE OSONA TERRITORI CAMPER. 
 
La Generalitat ha concedit a la comarca d’Osona una subvenció per a la creació d’àrees 
d’autocaravanes en els municipis que es varen adherir al projecte com el de Sant Julià de 
Vilatorta, aquest amb un pressupost de 6.800 € dels quals la Generalitat en subvenciona 
el 50%. Aquest projecte presenta una greu dificultat atès que s’han de realitzar totes i 
cadascuna de les actuacions que s’hi preveuen en cada municipi adherit, que cal 
començar-les abans del 31 de desembre d’enguany i que per algun municipi el 
pressupost és molt elevat.  
 
Gestiona el tema: el regidor de turisme, Lluís Solanas. 
 
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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