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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 1/2015 JGL 
Caràcter: extraordinària. Sessió de constitució. 
Data: 13 de juliol de 2015 
Horari: de 2/4 de 9 a 2/4 10 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 

 
- Constitució de la Junta de Govern Local, presa de raó de les delegacions 

efectuades per l’alcalde i pel Ple de l’Ajuntament. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

 
L’alcalde obre la sessió i declara constituïda la Junta de govern local de Sant Julià de 
Vilatorta, amb el contingut de competències delegades per acord de Ple de data 29 de 
juny de 2015 i per decret de l’alcaldia de data 19 de juny de 2015 que es transcriuen 
literalment a continuació: 
 
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL .-
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida de les eleccions del 24 de 
maig de 2015 i creada la Junta de Govern Local, cal definir les competències que el 



Ple pot delegar-li, d’acord amb el que estableix l’article 52 i 57 del text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist l’article 57 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa 
que per adoptar acords de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern 
Local serà necessari que els acords s’adoptin per majoria absoluta dels membres 
corporatius. 
 
Vist l’article 22. 4 de la Llei de bases de règim local determina les competències 
plenàries que es poden delegar i l’article 51 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals disposa les condicions a les que s’ha de 
sotmetre la delegació de competències per part del ple municipal. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de les que 
legalment s’atribueixen al Ple municipal: 
 
1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament. 
3. La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres 
d’especial interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual, s’hagi 
d’atorgar prèvia la presentació del corresponent projecte tècnic. D’aquesta manera i en 
unitat d’acte, es podrà concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la 
bonificació de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 5. 
4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada 
exercici econòmic, sigui superior al 10% i no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris 
del Pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat 
de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents 
liquidats en l'exercici anterior i sigui inferior al 25% -tot això de conformitat amb el que 
disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
5. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost i fins el 50% d’aquest import i també els 
contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre 
anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves 
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici.  
6. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
7. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost i també les alienacions patrimonials quan es tracti de béns immobles o 
de béns mobles quan estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin 
previstes en el pressupost. I quan estant previstes en el pressupost superin el 
percentatge indicat per a les adquisicions. 
 
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local 
en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser 
delegades en cap altre òrgan de govern. 
 
Tercer.- Acordar l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà de la seva 
adopció i sens perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 



 
“COMPOSICIÓ, RÈGIM DE SESSIONS I COMPETÈNCIES DELEGADES DE 
L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. - 
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta als regidors següents: 
Membres de ple dret amb plenes atribucions (veu i vot): 
- Cristina Suñén Vilamala 
- Lluís Vilalta Vivet 
 
Els nomenaments podran ser revocats per l’Alcaldia en qualsevol moment. 
 
L’alcalde pot requerir l’assistència de membres de la Corporació amb delegació, no 
pertanyents a la Junta de Govern Local, amb la finalitat d’informar sobre tot allò relatiu 
a l’àmbit de les seves activitats. 
 
Segon.- Establir el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local d’acord 
amb el que disposa l’art.112 3. Del ROFRJEL, per dilluns de cada dues setmanes i a 
2/4 de 9 del vespre. Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta. 
 
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern 
Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat, en l’inici d’un període d’absència 
d’activitat administrativa, o per qualsevol altra raó justificada que la Presidència 
estimés oportuna la seva demora, es fixarà, mitjançant Decret de l’Alcaldia, el dia de 
celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure 
excepcionalment en un dia que no sigui dilluns. A partir d’aquesta data se seguirà el 
règim normal d’acord amb el que s’ha disposat al paràgraf anterior. 
 
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president 
quan les circumstàncies ho aconsellin. 
 
Tercer.- Assignar a la Junta de Govern Local les següents funcions: 
1.- L’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 
2.- Les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa li delega i que 
s’esmenten tot seguit: 

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals 
- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost 

municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins dels límits de la seva 
competència, reconèixer les obligacions en els límits de la seva competència; 
ordenar pagaments i retre comptes, tot d’acord amb el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 

- Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i 
per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de 
les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a 
altres òrgans. 

- Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost; incloses les de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. 

- L’aprovació de projectes d’obres i de serves i quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 



- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost  i també l’alienació del patrimoni no superi el 
percentatge en els supòsits següents: 

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. 
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic 
l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost. 

- Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat 
expressament al Ple. 

- Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les 
lleis i reglaments de desenvolupament. 

- L’aprovació de les bases de convocatòria de subvencions de concurrència 
competitiva i l’atorgament de subvencions fins el 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost de l’exercici. 

- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com els 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

- En general aquelles matèries de la competència de l’alcaldia que pel seu 
contingut i transcendència l’alcaldia trobi a bé incloure a l’ordre del dia de la 
Junta de Govern Local d’acord amb el punt primer d’assistència general en 
l’exercici de les pròpies atribucions. 

 
Totes aquestes facultats delegades podran ser total o parcialment revocades 
lliurement per l’alcaldia seguint les formalitats processals corresponents; així mateix 
podran ser també avocades de forma puntual per l’alcaldia sempre que les 
circumstàncies particulars o generals ho aconsellin d’acord amb la llei procedimental. 
3.- Les competències que el Ple li delegui expressament 
 
Quart.- Assenyalar el proper dilluns dia 13 de juliol  i a 2/4 de 9 del vespre per tal de 
dur a terme la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local. Aquesta sessió es 
convocarà amb caràcter extraordinari i tindrà com punts a l’ordre del dia la constitució 
de la Junta, el coneixement de les resolucions que sobre la seva composició, sessions 
i competències hagi dictat aquesta Alcaldia, coneixement de les delegacions 
efectuades pel ple municipal, així com la relació d’assumptes ordinaris que l’Alcaldia 
tingui a bé incloure-hi d’acord amb les competències atorgades. 
 
Cinquè.- Notificar personalment als designats per a formar part de la Junta de Govern 
Local aquesta resolució, amb ocasió de la convocatòria de la sessió constitutiva, bo i 
procedint-se a la publicació, en l’extracte, dels seus aspectes dispositius essencials, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des 
del dia següent al d’aquesta data d’acord amb el que disposen els arts 23. 1 de la Llei 
de bases de Règim Local i 44.2 i 52.4 del ROFRJEL. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Municipal en la sessió d’Organització 
que s’ha de celebrar en el termini assenyalat per l’art. 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern, 
s’acorda acceptar el contingut de les delegacions conferides per decret de l’alcaldia  i 
per acord de Ple, i a continuació es procedeix a l’organització pràctica de les sessions 
de la Junta de govern local, d’acord amb el que estableix el decret de l’alcaldia.  
 
L’alcalde insisteix en les atribucions que la llei atorga a la Junta com a òrgan 
d’assistència permanent a l’alcalde, a banda de les competències que li hagin pogut 
estar delegades. 
 



 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dóna per finalitzada la sessió constitutiva de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta. 
 
  
 
 
 


