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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2015 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 21 de setembre de 2015 
Horari: de 2/4 de 9 a 2/4 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 09/2015. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques.  
4. Sol·licitud subvenció convocatòria del Ministeri d’Indústria, Energia i 

Turisme, programa PAREER-Crece, caldera biomassa pavelló. 
5. Contractació escultura homenatge als terrissers 
6. Informacions regidories:  

- Festa voluntariat 
- Pla d’assistència i suport protecció civil edificacions aïllades 
- Convocatòria titulars béns i drets afectats obres: Nou enllaç eix 

transversal-BV5202 
- 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 7 de setembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 09/2015. 
 
Vista la relació 9/2015 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 
49.652,26 €, 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. 68/15  
Data sol·licitud: 26 d’agost de 2015 
Sol·licitant: Carme Alsina Font 
Obres: picar pedra de la façana 
Emplaçament: carrer Rector Roca, 2 
 
Expedient núm. 69/15 
Data sol·licitud: 4 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Agustí Farrarons Costa 
Obres: col·locació de gres al terra, per acabar obres incloses en exp. 73/09 
Emplaçament:  carrer del Roser, 12 
 
Expedient núm. 70/15 
Data sol·licitud: 7 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Miquel Erra Gallach 
Obres: renovació de la cuina 
Emplaçament: carrer Sant Roc, 14 
 
Expedient núm. 71/15 
Data sol·licitud: 9 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Ramon Costa Clarà 
Obres: canviar banyera per plat de dutxa 
Emplaçament: carrer Comtes de Cabrera, 2 
 
Expedient núm. 72/15 
Data sol·licitud: 9 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Xavier Masó Gelabert 
Obres: canviar rajoles i gres cuina 
Emplaçament: Casanova El Ribé 
 
Expedient núm. 73/15 
Data sol·licitud: 14 de setembre de 2015 



Sol·licitant: Comunitat de Propietaris c/. Puig-l’agulla, 2 
Obres:  canviar canal i baixants 
Emplaçament: carrer Puig-l’agulla, 2 
 
Expedient núm. 74/15 
Data sol·licitud: 14 de setembre de 2015 
Sol·licitant: Endesa 
Obres: obertura de rasa 
Emplaçament: carrer Centre, 36-38 
 
 
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. 

 
 

7. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CONVOCATÒRIA DEL MINISTERI 
D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME, PROGRAMA PAREER-CRECE, 
CALDERA BIOMASSA PAVELLÓ. 

 
Vistes les bases reguladores del programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica 
d’edificis existents, i la corresponent convocatòria, aprovada pel Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme per Resolució de 28 d’abril de 2015, publicada al BOE de 5 de maig 
de 2015. 
 
Atès que l’Ajuntament ha contractat la instal·lació d’un sistema de calefacció i 
producció d’aigua calenta sanitària a partir de l’ús de biomassa (estella forestal) per 
alimentar diversos equipaments del municipi de Sant Julià de Vilatorta, segons 
projecte aprovat prèviament per l’Ajuntament. 
 
Atès que l’acta de comprovació de replanteig es va signar en data 27 d’agost de 2015, 
acordant-se l’inici de l’execució de les obres el dia 14 de setembre de 2015. 
 
Vist que la inversió compleix els requisits que les bases de les ajudes exigeixen. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda concórrer a la convocatòria del programa d’ajudes per a la 
rehabilitació energètica de edificis existents, Programa PAREER-CRECE, per obtenir 
una subvenció per a la inversió per a la instal·lació d’un sistema de calefacció i 
producció d’aigua calenta sanitària a partir de l’ús de biomassa (estella forestal) per 
alimentar diversos equipaments del municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
 
 

8. CONTRACTACIÓ ESCULTURA HOMENATGE ALS TERRISSERS 
 
Pràcticament acabades les obres del nucli antic, i vist que a pesar de la tradició 
terrissaire del poble, de conèixe’s com a Sant Julià de les Olles, de tenir consolidada 
una fira dedicada a la terrissa....no hi ha cap escultura que en faci referència, es 
considera oportú emplaçar-ne una en el nucli antic. 
 
Vista la trajectòria de l’obra de l’escultora Marta Solsona, que treballa escultura 
figurativa, que permetria identificar clarament l’art i l’ofici de terrisser, com a símbol de 
tradició del poble. 



 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció sobre el procediment de contractació 
quan per raons artístiques el contracte només pot encomanar-se a una persona física 
o jurídica determinada. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda: 
 
Primer: Adjudicar pel procediment negociat sense publicitat, per raó de 
l’excepcionalitat derivada de l’encàrrec de creació d’una obra artística i de l’especial 
dificultat pel caràcter artesanal de l’obra, el contracte de subministrament de disseny i 
execució material de l’escultura homenatge als terrissers, a emplaçar al nucli antic del 
poble, a l’escultora Marta Solsona, per l’import de 35.000 € (sense IVA). 
 
Segon: Condicionar l’efectivitat del present acord a l’aprovació de la modificació 
pressupostària corresponent que preveurà per aquest exercici 2015, una entrega a 
compte del preu final de 6.000 €, i la resta de l’import del contracte es farà efectiu amb 
l’entrega de l’escultura i es preveurà en el pressupost de l’exercici 2016. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a l’adjudicatària del contracte. 

 

9. INFORMACIONS REGIDORIES:  
- Diada voluntariat 

La regidora de voluntariat explica que està prevista l’organització de la diada del 
voluntariat en reconeixement a l’activitat que tots els voluntaris duen a terme en el 
municipi en els diversos àmbits, de serveis socials, de festes.... Es preveu que es faci 
el proper 18 d’octubre. 
Gestiona el tema la Cristina Suñén amb el suport de la tècnica de joventut. 
 

- Pla d’assistència i suport protecció civil edificacions aïllades 
El regidor Lluís Solanas exposa que el proper 8 d’octubre es farà a l’antic Ajuntament 
de Vilalleons una reunió informativa sobre el Pla d’assistència i protecció civil de les 
edificacions aïllades del terme municipal, on també es farà l’entrega de la targeta amb 
el codi d’identificació. 
Gestiona el tema el regidor Lluís Solanas amb el suport de la tècnica de turisme i 
comunicació. 
 

- Convocatòria titulars béns i drets afectats obres: Nou enllaç eix 
transversal-BV5202 

L’alcalde explica que aquest dimecres 23 de setembre es faran les actes prèvies 
d’ocupació del terrenys afectats pel projecte del nou enllaç de l’eix transversal amb el 
polígon industrial de Sant Julià de Vilatorta, actuació que ha de suposar l’inici immediat 
de les obres. 
 

- Altres. 
Via verda d’enllaç de la Boscana al nucli de Sant Julià de Vilatorta: L’alcalde 
explica el resultat de la reunió mantinguda amb el Diputat Jordi Fàbregas sobre el 
compromís de la Diputació de Barcelona per fer la inversió de la via verda que enllaça 
la Boscana amb el nucli de Vilalleons, amb un pressupost d’1.450.000 €. L’alcalde 
insisteix en la importància d’aquesta via per un tema de seguretat. 
 
Camí de la Mata: El regidor d’urbanisme exposa que les obres del camí de la Mata 
inclouran la canalització del gas natural des del terme municipal de Santa Eugènia de 
Berga,  que requereix la cessió per part del propietaris d’un metre d’amplada al llarg de 



tot el camí de la Mata; necessitat que en l’acta de cessió es formalitzi a tres bandes: 
propietari/Ajuntament /companyia subministradora de gas, per tal que quedi constància 
dels compromisos assumits per cadascuna de les parts. 
Gestiona aquest tema el regidor d’urbanisme i serveis, Santi Garolera, amb el suport 
de secretaria. 
 
Subvenció pista poliesportiva costat piscines: Els regidors de serveis i d’esports 
exposen el contingut de la subvenció atorgada a l’Ajuntament en la convocatòria del 
Consell Català de l’Esport, sobre les actuacions urgents per a l’adaptació a la 
normativa dels equipaments esportius. Respecte la memòria presentada per 
l’Ajuntament només s’ha inclòs la pista poliesportiva del costat de les piscines, per tant 
s’ha demanat a l’autor de la memòria quines son les partides que li són d’aplicació, per 
tal d’executar les obres abans del 2 de novembre, data límit per a la justificació. 
Gestionen aquest tema les regidories d’esports i de serveis, amb el suport dels serveis 
tècnics. 
 
Climatització centre de dia: La regidora de benestar social manifesta el seu malestar 
respecte la gestió que l’empresa del manteniment de la climatització de l’equipament 
del centre de dia i del casal d’avis ha dut a terme en la instal·lació, que durant tot 
l’estiu no ha funcionat i en aquest sentit considera inacceptables les factures de 
manteniment i reparació que l’empresa ha entrat a l’Ajuntament. En conseqüència no 
dóna conformitat a les factures emeses per aquest concepte que seran retornades al 
proveïdor. Cal tenir en compte que el contracte de l’obra de construcció de 
l’equipament es troba en fase de garantia i que cal tractar la instal·lació de la 
climatització també amb Construccions Compte, adjudicatari de les obres. 
Gestionen aquest tema els regidors de benestar social, serveis i hisenda. 
 
 
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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