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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 7/2015 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data:  2 de novembre de 2015 
Horari: de 2/4 de 9 a les 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 12/2015. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques.  
4. Moratòria conveni deute utilització pista pavelló Club Esportiu Vilatorta. 
5. Informacions regidories:  

- Ordenances fiscals 2016 
- Sentència recurs contenciós-administratiu 194/2011 
- Conveni personal laboral 
- Servei de biblioteca 



- Fuita de la canonada en alta del servei de clavegueram a la riera de 
Calldetenes. 

- Servei de clavegueram al sector de la Font d’en Titus. 
 

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 19 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 12/2015. 
 
Vista la relació 12/2015 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  
15.690,50 €, 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. 88/15 
Data sol·licitud:  14 d’octubre de 2015 
Sol·licitant: Gerard Creus Viñals i Cristina Bech Benavides 
Obres: construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
Emplaçament: carrer de la Font d’en Pep, 3-5 
 
Expedient núm. 89/15 
Data sol·licitud:  22 d’octubre de 2015 
Sol·licitant: Maria Menció Mallol 
Obres: construir un bany a la planta baixa, obrir vorera per connectar desaigua i connexió 
d’aigua per boca d’incendis 
Emplaçament: avinguda. Nostra Senyora de Montserrat, 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.  
 
Ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Núria 10, davant bar l’Escut. Vista 
la sol·licitud de la titular de l’activitat del bar l’Escut per a l’ocupació de part de la vorera 
del carrer de Núria amb taules i cadires, que s’instal·larien a la banda esquerra de la 
vorera del carrer en direcció a l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, d’acord amb 



les fotografies presentades que simulen l’ocupació. Per unanimitat dels tres regidors 
membres de ple dret que componen la Junta de govern local s’acorda: 
 
Primer: atorgar, amb caràcter provisional fins el mes de setembre de 2016, a Elisabet 
Fernández Vilar, titular de l’activitat del bar l’Escut, l’ocupació de via pública per a la 
instal·lació de taules i cadires a la vorera del carrer Núria 10, al costat esquerra en 
direcció a l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, a la franja de pedra natural entre 
la línia de façana i el paviment de llambordes de formigó. 
 
Segon: notificar aquest acord a la interessada als efectes oportuns, fent-li notar que haurà 
de declarar a l’Ajuntament els dies d’ocupació reals de la via pública per al càlcul de la 
liquidació de la taxa corresponent. 
 
 

4. MORATÒRIA CONVENI DEUTE UTILITZACIÓ PISTA PAVELLÓ CLUB 
ESPORTIU VILATORTA. 

 
En data 2 d’octubre de 2014 l’Ajuntament va formalitzar un conveni amb el Club Esportiu 
Vilatorta amb l’objectiu de regularitzar el pendent de pagament de les liquidacions de la 
taxa per utilització de la pista del pavelló esportiu municipal mitjançant la compensació de 
deutes i l’establiment d’un fraccionament del deute fins el mes d’octubre de l’any 2018.  
 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Ferran del Barrio Micolau, president del Club 
esportiu Vilatorta, en el qual es manifesta que la situació econòmica de l’entitat no permet 
el pagament de les quotes establertes en el primer pacte del conveni durant 1 any, i 
demana una moratòria de 12 mesos en l’aplicació del pacte primer del conveni, per tal de 
garantir la continuïtat i l’equilibri econòmic del Club Esportiu Vilatorta. 
 
Atès que l’entitat ha transferit a l’Ajuntament els imports corresponents al fraccionament 
del deute des que es signà el contracte fins el mes de setembre de 2015 inclòs.  
 
Atès que la Junta directiva de l’entitat va presentar l’estat de comptes als socis amb un 
pla de sanejament que inclou la presentació d’aquesta mesura transitòria a l’Ajuntament i 
la priorització del pagament de les retribucions als entrenadors del Club Esportiu Vilatorta. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: aprovar la suspensió per un termini de 12 mesos a partir del mes d’octubre de 
2015 de l’aplicació del pacte primer del conveni signat el mes d’octubre de l’any 2014 
entre l’Ajuntament i el Club Esportiu Vilatorta. 
 
Segon: aprovar que l’Ajuntament aplicarà el que preveu el pacte tercer sobre 
l’incompliment dels terminis previstos en el conveni, en el supòsit que el Club Esportiu 
Vilatorta no reprengui els pagaments de les quotes a l’Ajuntament el mes d’octubre de 
l’any 2016. 
 



Tercer: notificar aquest acord al president de l’entitat Club Esportiu Vilatorta, als efectes 
oportuns. 
  

5. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- ORDENANCES FISCALS 2016 
 
En el Ple extraordinari que es convocarà pel proper 9 de novembre, s’inclourà a l’ordre 
del dia la proposta d’ordenances fiscals per a l’exercici 2016, que preveu el manteniment 
dels tipus de gravamen i dels coeficients per als impostos, i també el manteniment de les 
quotes de les taxes ja sigui per la prestació dels serveis per part de l’Ajuntament o per 
l’ocupació del domini públic. L’única novetat es l’adaptació dels textos de les ordenances 
a la normativa vigent, sobretot pel que fa al règim de llicències urbanístiques que amb la 
llei de simplificació administrativa cal adequar al règim de comunicació o declaració 
responsable que s’hi preveuen. En aquest sentit també la proposta s’adapta als models 
de la Diputació de Barcelona, tenint en compte que la gestió de la recaptació de la 
majoria de tributs de l’Ajuntament està delegada a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació. 
 

- SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 194/2011 
 
Vista la sentència no ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 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, 
mantenint-se la validesa de les prescripcions del POUM en quant a la justificació de la 
qualificació d’equipament del solar del costat del Saló Catalunya. 
 
El regidor d’urbanisme demanarà una reunió amb tècnics de la Comissió d’Urbanisme de 
les Comarques Centrals per tal de tractar el tema i de la consideració de recórrer la 
sentència. 
 

- CONVENI PERSONAL LABORAL 
 
Per part del delegat sindical del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
s’ha fet una sol·licitud verbal perquè es concedeixin als treballadors no funcionaris de 
l’Ajuntament entre dos i tres dies per assumptes propis abans d’acabar l’any.  
 
L’alcalde sotmetrà aquesta proposta a l’assessorament dels tècnics del Servei 
d’assistència a les entitats locals en matèria de recursos humans que estan duent a terme 
l’assistència a l’Ajuntament en la negociació del conveni laboral amb el personal de 
l’Ajuntament. 
 
 

- SERVEI DE BIBLIOTECA 
 

S’ha mantingut una reunió amb el Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, de 
l’àrea de cultura, educació i esports i amb la Gerent del servei de biblioteques de la 



Diputació de Barcelona, respectivament senyor Martí Pujol i senyora Marta Cano, sobre 
la construcció d’una biblioteca en el municipi de Sant Julià de Vilatorta, d’acord amb el 
planificació recollida en el Mapa de Lectura Pública aprovat per la Generalitat de 
Catalunya, amb una tipologia de biblioteca filial per a municipis d’entre 3.000 i 5.000 
habitants.  
 
Cal treballar en aquesta línia perquè la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya disposen de recursos econòmics per a l’efectiva aplicació d’aquest Mapa de 
Lectura Pública de Catalunya amb la construcció dels corresponents equipaments. S’ha 
de determinar l’emplaçament de la biblioteca en el poble perquè l’oferiment de la primera i 
segona planta de l’Arca de Noè no es considera ni la primera ni l’única opció.  
 

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

 
S’ha mantingut una reunió amb responsables de l’Agència Catalana de l’Aigua de la 
Generalitat de Catalunya en la qual a banda dels representats de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, també hi han assistit representants de l’Ajuntament de Calldetenes i del 
Consell Comarcal d’Osona, amb l’objectiu de solucionar la problemàtica generada arran 
d’una fuita a la riera de Sant Martí en la conducció en alta de les aigües residuals de Sant 
Julià de Vilatorta. El regidor de medi ambient explica les mesures d’urgència que s’han 
pres i de les que es prendran a curt termini, per arribar a una solució definitiva consistent 
en la construcció d’una nova canonada d’un diàmetre més gran fora de la ruta dels molins 
que requerirà la construcció d’una estació de bombeig; aquesta actuació, atesa la seva 
complexitat la redacció d’un projecte i el seu cost implica que estigui inclosa en el Pla de 
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC). Mentrestant s’arranjaran tots els 
punts que puguin ser problemàtics i en aquest sentit el dia 9 de novembre es farà tot el 
recorregut de la canonada amb els tècnics.  
 

- SERVEI DE CLAVEGUERAM AL SECTOR DE LA FONT D’EN 
TITUS. 

 
Problemàtica del sistema de clavegueram del sector de la Font d’en Titus que provoca 
l’abocament d’aigües residuals al torrent per haver-se connectat erròniament els 
conductes d’alguns habitatges en el sistema separatiu de recollida. Dificultat de 
determinar quins habitatges estan mal connectats, caldrà actuar per deducció començant 
per aquells habitatges dels quals  ja s’ha constatat la seva incorrecte connexió. Cal 
estudiar la problemàtica dels costos i de la determinació de la responsabilitat del fets. 
 
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 



 


		2015-11-17T13:31:54+0100
	CPISR-1 ROSA MARTÍNEZ COSTA




