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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 3/2015 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 7 de setembre de 2015 
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 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 08/2015. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques.  
4. Informacions regidories:  

- Subvencions entitats 
- Regularització cadastral  
- Pla d’assistència i suport protecció civil edificacions aïllades 
- 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 27 de juliol de 2015, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 07/2015. 
 
Vista la relació 8/2015 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 que figura 
en la relació i que és de 265.719,61 €, dels quals 96.636,67 € corresponen a la 
certificació núm.4 de l’obra de regeneració urbana del nucli antic i 45.740,08 a la 
certificació núm.4  de l’obra de renovació d’infraestructures del nucli antic, 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. 60/15 
Data sol·licitud: 17 de juliol de 2015 
Sol·licitant: Maria Tort Palau 
Obres: reparar coberta 
Emplaçament: carrer Marquesos de Vilallonga, 15 
 
Expedient núm. 61/15 
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 
 
Expedient núm. 62/15 
Data sol·licitud: 24 de juliol de 2015 
Sol·licitant: Casa Gallart Artesans SL 
Obres: pavimentació del garatge (20 m2) 
Emplaçament: carrer Jesús, 1 
 
Expedient núm. 63/15 
Data sol·licitud: 28 de juliol de 2015 
Sol·licitant: Carme Bravo Sanz 
Obres: substitució tanca vegetal per vímets trenats 
Emplaçament: carrer Pare Manuel Cazador, 25 
 
Expedient núm. 64/15 
Data sol·licitud: 29 de juliol de 2015 
Sol·licitant: Enric Gregorio Gimeno 
Obres: substitució caldera, pintar pis, adequar instal·lació elèctrica 
Emplaçament: Avda. Ntra. Sra. De Montserrat, 34 A, 1r.1a. 
 
Expedient núm. 66/15 
Data sol·licitud: 4 d’agost de 2015 
Sol·licitant: Lluís Codinachs Soler 
Obres: canviar armaris, rajoles i terra cuina 



Emplaçament: carrer Marquesos de Vilallonga, 8 
 
Expedient núm. 67/15 
Data sol·licitud: 10 d’agost de 2015 
Sol·licitant: Jordi Benet Serra 
Obres: reparar i pintar tanca exterior 
Emplaçament: carrer J.V. Foix 1 
 
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. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- Subvencions entitats 
En el proper Ple ordinari es proposarà l’aprovació inicial de l’ordenança general de 
subvencions, que regularà els aspectes més bàsics de la gestió de totes les 
subvencions que atorgui l’Ajuntament mitjançant la corresponent aprovació de les 
bases i convocatòries específiques. 
L’objectiu és que en la primera Junta de Govern Local del mes d’octubre es puguin 
aprovar les bases reguladores de les subvencions a entitats sense finalitat de lucre i la 
corresponent convocatòria per a l’exercici 2015. 
Gestiona el tema la regidora de voluntariat Cristina Suñen, en coordinació amb els 
regidors de cultura, esports i benestar social. 
 
 

- Regularització cadastral  
La Gerència Regional del Cadastre de Catalunya ha comunicat a aquest Ajuntament 
que iniciarà en aquest municipi el procediment de regularització cadastral, consistent 
en ajustar la informació que actualment es disposa a la base de dades del cadastre de 
tots els immobles del municipi a la realitat. Quan es conegui el calendari dels treballs 
s’informarà puntualment als veïns. 
Gestiona el tema el regidor d’hisenda, Francesc Hervías. 
 

- Pla d’assistència i suport protecció civil edificacions aïllades 
Iniciativa del Consell Comarcal d’Osona perquè totes les edificacions aïllades dels 
municipis de la comarca tinguin una targeta amb un codi que els identificarà quan es 
produeixi alguna circumstància que requereixi protecció civil (112). 

 
- Altres: Finalització plans ocupacionals. 

Finalització pla ocupacional, convocatòria 2014, tècnica de comunicació, la 
contractació d’aquesta plaça va finalitzar el 31 d’agost de 2015. 
Pla ocupacional 2015 encarregat manteniment piscines, finalitza el proper 16 de 
setembre, comprovar l’import  restant per justificar la subvenció concedida per operaris 
brigada i manteniment piscines, i destinar l’excedent en el canvi de categoria 
d’encarregat manteniment a operari brigada. 
 

- Altres: Torneig de bàsquet. 
Necessitat d’establir un conveni entre els organitzadors del torneig de bàsquet i 
l’Ajuntament per tal d’establir una marc de treball on constin els drets i obligacions 
d’ambdues parts, importància del tema de responsabilitats, imatge corporativa... 
Gestionen el tema els regidors d’esports i promoció econòmica. 



- Altres: contenidors de roba. 
Estudiar possibilitat de permetre posar contenidors per a roba a l’associació Tapís, 
empresa d’inserció laboral de la comarca. Comprovar conveni amb Humana.  
Gestiona tema regidora de Benestar Social. 
 

- Altres: adquisició ordinadors portàtils. 
Necessitat de comprar cinc portàtils per adscriure als següents serveis: 3 a regidories, 
1 a la llar d’infants municipal i 1 al casal d’avis. Preparar modificació pressupostària 
per a la seva adquisició. Preveure en el pressupost per a 2016, l’adquisició 
d’ordinadors per al servei del punt jove, que de moment utilitzarà els que es 
substitueixen. 
 

- Altres: informacions de la regidoria de benestar social: 
La regidora de benestar social informa a la Junta de Govern Local dels temes en els 
que s’està treballant:  

- Bonificacions en el servei de transport públic per a determinats 
col·lectius. 

- Beques per a adquisició de material escolar i d’activitats 
extraescolars. 

- Instal·lació estufes de pèl·let als pisos de protecció oficial. 
- Contractació servei d’inserció laboral en el municipi. 
- Instal·lació estació meteorològica a l’equipament del casal d’avis. 
- La celebració del dia internacional de la gent gran (1 d’octubre)  

aglutinarà els actes el dia de la Fira d’entitats. 
- Establiment d’un sistema de treballs per a la comunitat en 

contraprestació de l’atorgament d’ajuts socials. 
 
 
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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