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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 14/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 11 de juliol de 2016 
Horari: de 2/4 de 9  a  ¼ de 12 de la nit. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez 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 Comas, regidor 
- 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 
 
- Trini Subirana  Arumí, regidora, s’ha excusat 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de factures relació 14/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions activitats: transmissions i ocupacions via pública. 
5. Esmena conveni col·lectiu personal laboral. 
6. Esmena subvenció programa Pareer-Crece (IDAE). 
7. Licitació contracte de serveis neteja escola Bellpuig. 
8. Sol·licitud subvenció convocatòria Consell Comarcal d’Osona per a activitats 

esportives i culturals. 
9. Encàrrec estudi canvi sistema recollida d’escombraries. 
10. Informacions regidories. 

 
 



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
L’alcalde obra la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 27 de juny de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 14/2016. 
Vista la relació 14/2016 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  
119.335,87 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES. 

 
1) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 

urbanístiques: 
 

Expedient núm.  33/16 
Data sol·licitud:  28 d’abril de 2016 
Sol·licitant: Imma Masnou Ferrer 
Obres: reforma i ampliació d’un habitatge entre mitgeres 
Emplaçament: carrer Núria, 13 
 
Expedient núm.  57/16 
Data sol·licitud:  17 de juny de 2016 
Sol·licitant: Von Arend SL 
Obres: canviar terra i arrebossar parets 
Emplaçament: carrer Pare Manuel Cazador, 22 
 
Expedient núm.  58/16 
Data sol·licitud:  5 de juliol de 2016 
Sol·licitant: Pere Carrera Gallart 
Obres: construcció d’una piscina 
Emplaçament: carrer Font Noguera, 2 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència urbanística d’obra, salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercer, amb les condicions establertes en els corresponents informes tècnics, 
i notificar-ho als interessats, aprovant la liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i la taxa corresponent a cada expedient. 
 
 



2) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicència de 
primera ocupació dels habitatges: 

 
Sol·licitant: Josep Pla Jiménez i Mercè Oliver Torras 
Data sol·licitud: 17 de juny de 2016 
Emplaçament: carrer Altarriba, 13 A 
Concepte: llicència 1a. ocupació habitatge unifamiliar aparellat 
 
Sol·licitant: La Cinglera SL 
Data sol·licitud: 20 de juny de 2016 
Emplaçament: carrer Altarriba, 13 B 
Concepte: llicència 1a. ocupació habitatge unifamiliar aparellat 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència de primera ocupació, amb les condicions establertes en 
els corresponents informes tècnics, i notificar-ho als interessats, amb liquidació de la taxa 
corresponent.  
 

4. COMUNICACIONS ACTIVITATS: TRANSMISSIONS I OCUPACIONS 
VIA PÚBLICA. 

 
 

1) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds d’ocupació de 
via pública de terrassa de bars: 

 
Sol·licitant: El Jepi SCP 
Data sol·licitud: 12 de maig de 2016 
Tipus d’ocupació: ocupació part vorera (30 m2) 
Emplaçament: avinguda. Nostra Senyora de Montserrat, 22 
 
Sol·licitant: Antoni Reina Picas 
Data sol·licitud: 17 de maig de 2016 
Tipus d’ocupació: ocupació de 12 m. x 2 m. zona aparcament davant del bar 
Emplaçament: Avda. Sant Jordi, 19 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda respecte la sol·licitud que no afecta la calçada, només la vorera (avinguda 
de Nostra Senyora de Montserrat, 22) concedir llicència d’ocupació de via pública, amb 
les condicions establertes en l’informe tècnic corresponent, i notificar-ho als interessats; 
respecte l’ocupació de la calçada de l’avinguda de Sant Jordi, s’acorda concedir llicència 
d’ocupació de manera provisional i només per aquesta temporada d’estiu, a delimitar amb 
jardineres de fusta de pi tractada amb autoclau d’una alçada de 40 cm, l’espai grafiat en 
el croquis adjunt, concretament la zona que ocupa la calçada de la via pública del davant 
del bar situat a l’avinguda de Sant Jordi, núm. 19 (10 m. de llargada per 2 m. d’amplada) 
per poder-hi col·locar taules i cadires, formant una terrassa d’estiu; deixant l’espai de la 
vorera de l’entrada del bar per l’avinguda de Sant Jordi totalment lliure de qualsevol 
mobiliari, i a la vorera del xamfrà entre el carrer del Centre i l’avinguda de Sant Jordi 
deixant un espai lliure d’1 metre per la part exterior. 



 
 
 

2) Canvi nom titularitat activitat existent: 
 

Vista la sol·licitud següent demanant el canvi de nom de la titularitat de l’activitat: 
 

- EL JEPI SCP 
Activitat: bar (exp. 3/14) 
Avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 22 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: BIM SCP (Joan Morera Rodríguez) 

 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i adequació de la 
normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient.  
 
Vist el que disposa l’article 36 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en relació a la 
transferibilitat de les activitats que hi estan sotmeses. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de la següent activitat:  
 

- EL JEPI SCP 
Activitat: bar (exp. 3/14) 
Avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 22 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: BIM SCP (Joan Morera Rodríguez) 

 
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en els 
deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de l’antic 
titular. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 

4. ESMENA CONVENI COL·LECTIU PERSONAL LABORAL. 
 
En data 4 d’abril de 201  l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va enviar a través de la 
plataforma REGCON al Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat 
de Catalunya el Conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julia de Vilatorta  
(IF62PT38) aprovat el 21 de març de 2016 pel Ple d’aquest Ajuntament a efectes 
d’inscripció i posterior publicació.  
Un cop revisat el text per l’autoritat laboral en virtut de l’article 90.5 del Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut 
dels treballadors (ET) s’ha requerit en data 30 de juny de 2016 a la comissió negociadora 



del conveni per a la modificació de les dades estadístiques, i en concret, de les dades 
bàsiques 2 de l’aplicació REGCON i l’apartat 2.2 dels fulls estadístics. Així com, també 
s’ha requerit per a la modificació dels articles 2, 5 i 39 del Conveni del personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en els termes previstos en la notificació 
esmentada.  
Analitzats els requeriments efectuats pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, i després del debat i assessorament al respecte, la Comissió negociadora del 
Conveni col·lectiu del personal laboral es va reunir el dia 8 de juliol i va acordar: 
 
Primer.- Dades estadístiques 
 
En les dades bàsiques de l'aplicació REGCON modificar les dades relatives a l'àmbit 
funcional, Convenis o Acords Franja indicant que es tracta d'un conveni “d'empresa”. 
 
En l'apartat 2.2 dels fulls estadístics modificar “Àmbito funcional de aplicación”, on s'ha 
indicat Grup Professional dins de l'empresa: conveni franja per “únic per tota l'empresa o 
tots els centres de treball de l'empresa”, si bé, el personal funcionari de l'Ajuntament no 
queda inclòs dins de l'àmbit d'aquest. 
 
Segon.- Article 2 Àmbit d’aplicació funcional i territorial:  
Modificar l'article 2 del Conveni suprimint “o que es creïn en el futur”. Per tant, l'article 2  
del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta resta 
redactat en els següents termes: 
Article 2  
Àmbit d'aplicació funcional i territorial 
Les normes contingudes en aquest Conveni afecten i són d'aplicació a tots els centres de 
treball de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ubicats al poble de Sant Julià de Vilatorta 
o en l'àmbit territorial del seu municipi.  
 
Tercer.- Article 5 Comissió Paritària de Seguiment:  
Si bé, entenem que els terminis d’actuació de l’article 85.3 e) de l’ET es recullen en el 
Conveni col·lectiu, i que és voluntat que amb l’aprovació del conveni pel Ple quedi 
constituïda la Comissió Paritària de Seguiment del Conveni, per no dilatar el procés de 
registre i publicació d’aquest, s’acorda modificar la redacció del primer paràgraf de l’article 
5 de la següent manera:  
 “En el termini d’un mes des de la publicació d’aquest Conveni col·lectiu, es constituirà 
una comissió paritària amb funcions de seguiment, vigilància, control i interpretació 
d’aquest conveni, amb la composició de dues persones per a cadascuna de les parts.”  
La resta de l’article 5 mantindrà la seva redacció.  
 
Quart.- Article 39 Prescripció de les faltes i les sancions:  
Segons el requeriment efectuat pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya s’ha d’adequar l’article 39 del Conveni a les previsions de l’article 60.2 de 
l’Estatut dels Treballadors ja que el termini de prescripció establert per a les faltes lleus, 
no poden superar els 10 dies, les faltes greus 20 dies i les faltes molt greus 60 dies.  
La Comissió negociadora entén que el règim disciplinari aplicable al personal laboral és el 
previst en els articles 93 a 98 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i en concret, pel 



que fa al termini de prescripció allò previst en el seu l’article 97 en base a la literalitat de 
la norma i a la jurisprudència en aquesta matèria (STS del Tribunal Suprem -sala 4º del 
Social-de 23 de maig de 2013, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, Sala 
de lo Social, Sentencia de 20 Jul. 2010 -rec. 1373/2010-).  
Per aquest motiu, s’acorda mantenir la redacció acordada en relació a l’article 39 del 
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’aprova el contingut dels acords adoptats per la Comissió negociadora del conveni 
col·lectiu, i sotmetre’l al Ple de Corporació com a òrgan competent per a la seva 
aprovació. 
 

5. ESMENA SUBVENCIÓ PROGRAMA PAREER-CRECE (IDAE). 
 

En data 21 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar concórrer a la 
convocatòria del programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents 
(Programa PAREER-CRECE) per obtenir una subvenció 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 municipals. En la sol·licitud es demanava 
una ajuda sense contraprestació de 30.934,76 € i un finançament de 59.795,35 €, 
mitjançant un préstec amb un interès baix. 
 
En data 20 de juny de 2016 l’Ajuntament ha rebut un requeriment d’esmena de la 
sol·licitud, que d’entre altres qüestions formals, limita l’import total d’ajudes a la quantia 
del cost elegible, que d’acord amb les bases de la convocatòria és de 88.385,04 €. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona 
de 55.000 € per a la instal·lació de la caldera de biomassa, cal reformular la sol·licitud 
renunciant a la línia de finançament i demanant el màxim d’ajuda sense contraprestació 
que permet les bases de la convocatòria. 
 
En aquest sentit, per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la 
Junta de govern local s’aprova la reformulació de la sol·licitud i l’esmena de la resta de 
requeriments formals que s’han presentat en el termini atorgat. 
 

6. LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS NETEJA ESCOLA BELLPUIG. 
 
En aquest punt es planteja la finalització del termini del contracte del servei de neteja de 
l’escola Bellpuig, que es va fer per una any després d’acordar-se la contractació del 
servei de neteja d’una manera individualitzada per cada equipament amb l’objectiu de 
garantir l’autonomia de cada competència. 
 
Vist el Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, pel qual s’efectua la transposició de les Directives comunitàries 2014/23/UE i 
2014/24/UE, sobre contractació pública, en les que s’estableixen unes mesures de gestió 
eficient en la tramitació dels contractes que exclou el procediment negociat sense 
publicitat per raó de la quantia, cal treballar la contractació del servei de neteja de l’escola 
Bellpuig des d’aquesta nova normativa i en conseqüència elaborar el plec de clàusules 
particulars. 



 
Gestiona el tema el regidor d’hisenda i la regidora d’educació. 
 
 

7. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CONVOCATÒRIA CONSELL COMARCAL 
D’OSONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS. 

 
Vista la convocatòria del Consell Comarcal d’Osona de subvencions per a activitats 
culturals, esportives i socials per a l'any 2016. 
 
Atès que el 32è Torneig BBVA de bàsquet suposa per l’Ajuntament una despesa 
important i l’activitat compleix els requisits establerts en les bases de la convocatòria. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’aprova sol·licitar una subvenció de 2.000 € per a l’activitat esportiva 32è Torneig 
BBVA de bàsquet, en el marc de la convocatòria de subvencions del Consell Comarcal 
d’Osona per a activitats culturals, esportives i socials per a l'any 2016. 
 
 

8. ENCÀRREC ESTUDI CANVI SISTEMA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES. 
 
Tenint en compte una sèrie de dades relatives al servei de recollida de residus en el 
municipi, com ara la fi de la vida útil dels contenidors, l’estabilització dels resultats del 
reciclatge sense millora, l’import de la taxa per sobre de la mitjana dels municipis de la 
comarca, el mal ús dels contenidors que s’utilitzen sense discriminar en funció dels 
residus...fa necessari replantejar la recollida de residus i per a la presa de decisions cal 
disposar d’un estudi que suposi una superació de l’actual sistema de recollida, per aquest 
motiu s’acorda encarregar a l’empresa Recollida de Residus d’Osona l’elaboració d’un 
estudi sobre el sistema de recollida en el municipi. 
 

9. PROGRAMA COMPLEMENTARI DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A L’ESCOLARITZACIÓ PRIMERA INFÀNCIA. 

 
Vist el Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2015-
2016, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i la concessió directa dels 
ajuts corresponents a la fase primera, a la qual correspon a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta un import de 2.996,24 €, pendents de l’import de concessió directa en la segona 
fase en funció dels paràmetres que la llar d’infants municipal compleixi. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’aprova: 
Primer: acceptar la concessió inicial de l’ajut total corresponent a la fase primera del 
Programa Complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, en 
el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’un import de 2996,24 €. 
 
Segon: manifestar la voluntat d'acollir-se a l'ajut corresponent a la Fase segona del 
Programa Complementari i, a aquests efectes, acreditar les dades necessàries per al 
càlcul individualitzat dels ajuts. 



 
Tercer: trametre l’acceptació segons model normalitzat a través del Portal de tràmits de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
 

10. INFORMACIONS REGIDORIES. 
 
- ACTES FESTA MAJOR.  
En aquest punt es fa una relació detallada dels actes que es duran a terme durant la 
setmana de la Festa Major, amb les responsabilitats de cada regidor/a. 
 
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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