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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 5/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 7 de març de 2016 
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 Comas, regidor 
- Trini Subirana  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 5/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions activitats.  
5. Concessió gestió bar pavelló 
6. Concessió gestió bar piscines 
7. Concessió gestió bar casal d’avis 
8. Informacions regidories:  

- Contenciós Font d’en Titus 
- Altres 

 
 



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 29 de febrer de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de 
ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 5/2016. 
Vista la relació 5/2016 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 26.620,45 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 

3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES 

Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 

 
Expedient núm. 10/16 
Data sol·licitud:  29 de febrer de 2016 
Sol·licitant: Antoni Codinachs Canellas 
Obres: substitució d’envà de pavès per un d’obra; arreglar cuina; tapiar finestra menjador. 
Emplaçament: carrer Altarriba, 21 B 
 
Expedient núm. 11/16 
Data sol·licitud: 1 de març  de 2016 
Sol·licitant: Comunitat de Propietaris Pl. Francesc Macià, 7 
Obres: manteniment de teulada 
Emplaçament: plaça Francesc Macià, 7  
 
Expedient núm. 12 /16 
Data sol·licitud:  1 de març de 2016 
Sol·licitant: Miquel Carrera Busquets 
Obres: canviar finestra de façana, moure porta habitació interior, reparar escapament 
d’aigua. 
Emplaçament: avinguda Sant Jordi, 5 
 
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.  
 

4. COMUNICACIONS CANVIS DE NOM D’ACTIVITATS. 
En aquest punt no hi ha cap expedient per aprovar 
 



 
 
 

5. CONCESSIÓ GESTIÓ BAR PAVELLÓ 
 
El contracte de gestió del servei del bar restaurant del pavelló finalitza el proper 1 de juny 
de 2016. 
 
Considerant que la gestió del bar de les piscines municipals també es va acabar la 
passada temporada d’estiu i cal contractar de nou, es planteja la contractació conjunta 
dels serveis de bar de les piscines i de bar-restaurant del pavelló, amb l’objectiu de fer 
més atractiva la contractació del servei de bar de les piscines que té un resultat 
condicionat a la meteorologia de cada temporada i amb unes instal·lacions que permeten 
obtenir escassa rendibilitat al concessionari.  
 
Cal estudiar la possibilitat i el procediment de contractació del servei. Gestionen el tema 
el regidor d’esports i el regidor d’hisenda. 
 
 

6. CONCESSIÓ GESTIÓ BAR PISCINES 
 
Aquest tema ja ha estat tractat en l’anterior punt. 
 

 
 

7. CONCESSIÓ GESTIÓ BAR CASAL D’AVIS 
 
Vist que el contracte de gestió del bar-restaurant del casal d’avis adjudicat per un termini 
improrrogable de 4 anys a partir de l’1 d’abril de 2012, finalitza el proper 1 d’abril de 2016. 
Suposa l'extinció normal de la concessió i es produeix pel simple transcurs del període de 
temps pel qual es va atorgar. L'extinció dóna lloc a la reversió a què es refereix la 
clàusula 8 d'aquest plec, sense cap indemnització, i suposa la devolució de la garantia 
definitiva en els termes que estableix aquest plec, la declaració del correcte compliment 
del contracte i la liquidació de les relacions econòmiques derivades de l'execució d'aquell.  
 
Considerant necessari mantenir el servei per als usuaris del casal d’avis, perquè 
complementa l’activitat que es desenvolupa en el local cedit per l’Ajuntament al casal 
d’avis “Font Noguera”. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Comunicar a l’actual concessionari la finalització del contracte de gestió del 
servei de bar-restaurant amb les obligacions derivades de plec contractual pel que fa a la 
reversió dels béns i instal·lacions cedits en el mateix estat que les va rebre; la  resolució 
que serà efectiva en la data en que l’adjudicatari del nou procediment comenci a 
gestionar el servei, amb l’objectiu de donar continuïtat al servei públic. 
 



Segon.- Iniciar l’expedient per a la contractació de la gestió del servei de bar-restaurant 
del casal d’avis, mitjançant concessió administrativa, que serà adjudicada pel 
procediment negociat sense publicitat, per tractar-se d’una concessió amb una durada 
inferior a 5 anys. 
 
Tercer.- Encarregar als serveis tècnics municipals la redacció dels plecs de clàusules  
d’explotació del servei i el plec de clàusules administratives particulars que han de regular 
la contractació de la gestió del servei. 
 

8. INFORMACIONS REGIDORIES:  
CONTENCIÓS FONT D’EN TITUS 
 

La Junta de Govern considera necessari tractar amb l’advocat que representa 
l’Ajuntament en els recursos interposats referents a l’alteració del termes municipals entre 
Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta, la possibilitat de designar un pèrit de mutu acord 
amb l’Ajuntament de Calldetenes que valori la repercussió econòmica derivada de 
l’alteració de termes municipals, tenint en compte la falta d’obtenció de resultats concrets 
que en els diferents procediments judicials s’ha produït amb les proves pericials.  
 

ALTRES:  
- INAUGURACIÓ CALDERA BIOMASSA.  

Prevista la inauguració de la caldera de biomassa del pavelló esportiu municipal pel 
proper dissabte dia 12 de març. 
 

- PLATANERS DE LA CARRETERA BV-5201 
Considerant les queixes dels veïns de la Font d’en Titus que tenen l’habitatge al costat de 
la carretera BV-5201, l’Ajuntament ha encarregat a la Diputació de Barcelona l’elaboració 
d’un informe que determini les actuacions que es poden fer per evitar les molèsties i el 
perill que segons els veïns provoquen les fulles i les branques dels plataners del costat de 
la carretera.  
 
Davant les alternatives que planteja l’informe s’acorda fer una intervenció en el sentit de 
tallar les branques que es envaeixen les propietats particulars, sense que l’actuació 
suposi una poda considerable dels arbres, perquè segons l’informe això no evitaria les 
molèsties exposades pels veïns, ni la tala dels plataners perquè és una opció que 
provocaria greuges comparatius amb la resta d’immobles del municipi situats al costat de 
la carretera amb arbres.  
 
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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