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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 17/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 19 de setembre de 2016 
Horari: de les 10 del vespre  a 1/4 d’1 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 
- 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 17/2016. 
3. Llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Informacions regidories:  

- Queixes de veïns per soroll en activitats de bar 
- Assumptes Ple ordinari 
- Gestió de serveis per part de les corresponents regidories 
- 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 5 de setembre de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de 
ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 17/2016. 
Vista la relació 17/2016 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 62.865,39 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 

3. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES. 
 

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

 
 
Expedient núm.  71/16 
Data sol·licitud:  1 de setembre de 2016 
Sol·licitant: Carme Crivillers Generó 
Obres: fer rasa a la vorera per connexió de gas 
Emplaçament: avda. Sant Jordi, 13 
 
Expedient núm.  72/16 
Data sol·licitud:  1 de setembre de 2016  
Sol·licitant: Agustí Farrarons Costa 
Obres: pròrroga llicència obres 69/15, col·locació de gres al terra 
Emplaçament: carrer del Roser, 12 
 
Expedient núm.  73/16 
Data sol·licitud:  6 de setembre de 2016 
Sol·licitant: Ricardo Folgarolas Mayoral 
Obres: treure banyera  i col·locar plat de dutxa 
Emplaçament: carrer Matagalls, 7 
 
Expedient núm.  74/16 
Data sol·licitud:  6 de setembre de 2016  
Sol·licitant: Toni Pérez López 
Obres: treure banyera i col·locar plat de dutxa 
Emplaçament: carrer Doctor Sanmartí, 11 B 
 
Expedient núm.  75/16 
Data sol·licitud:  9 de setembre de 2016 



Sol·licitant: Montserrat Gaja Collell 
Obres: Coronament i “gressite” a la piscina 
Emplaçament: carrer de la Serra, 3 
 
Expedient núm.  76/16 
Data sol·licitud:  9 de setembre de 2016 
Sol·licitant: Cristina Sunyer Vila 
Obres: Adequació d’un local que ja és una perruqueria a la normativa: enderroc de fals 
sostre, ignifugar i construcció de nou fals amb pladur. 
Emplaçament: carrer Núria, 8 
 
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 del 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 d’ocupació  
de via pública: 

 
Sol·licitant: Imma Masnou Ferrer 
Data sol·licitud: 30 d’agost de 2016 
Ocupació: ocupació de via pública amb camió per càrrega i descàrrega (6 m x 2 m) i amb 
màquina (5 m x 5 m) 
Emplaçament: carrer Núria, 18 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència d’ocupació de via pública, amb les condicions establertes 
en l’informe tècnic corresponent, i notificar-ho als interessats, aprovant la liquidació de la 
taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 

4. INFORMACIONS REGIDORIES:  
- QUEIXES DE VEÏNS PER SOROLL EN ACTIVITATS DE BAR 

 
Vistes les queixes presentades per diversos veïns de la cruïlla de l’avinguda de Sant Jordi 
amb el carrer del Centre per l’ocupació abusiva de les voreres de la via pública i també 
pels sorolls produïts en les terrasses del bar situat en aquest carrer. 
 
Vista la queixa presentada per un veí del carrer de Núria pel soroll que es fa a la terrassa 
del bar situat en aquest carrer. 
 
Es considera que el desenvolupament d’activitats econòmiques en zones residencials 
s’ha de poder compatibilitzar des dels mateixos promotors de les activitats que han de 
vetllar pel comportament adequat dels seus clients fins a la intervenció de l’Ajuntament, 
que en primer lloc es reunirà amb els titulars dels bars i estudiarà la possibilitat d’aprovar 
normativa referent a l’horari de tancament i l’ocupació de domini públic.  
 



- ASSUMPTES PLE ORDINARI 
 
El proper 26 de setembre hi ha sessió plenària ordinària i s’hi plantejaran els següent a 
temes, a més dels punts de control i fiscalització dels òrgans de govern: 
 

1. Modificació de la proposta festes locals per a l’any 2017: modificació de la 
proposta aprovada el mes de juny per passar novament la festa local al següent 
dilluns de la setmana de la Festa Major. 

2. Aprovació definitiva projecte de reparcel·lació PMU-Cases Vilalleons. Termini 
d’informació pública finalitzat sense haver-se presentat reclamacions; projecte 
d’urbanització pendent reunió amb afectats una vegada inscrit el projecte de 
reparcel·lació en el Registre de la Propietat. 

3. Modificacions conveni col·lectiu personal laboral. Cal ratificar en Ple les 
modificacions del conveni del personal laboral aprovades per la Junta de Govern 
Local a conseqüència de les esmenes introduïdes pel Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya. 

4. Pla econòmic-financer 2016-2017, redactat per una empresa contractada per la 
Diputació de Barcelona, per donar compliment a l’estabilitat pressupostària. Cal 
estudiar primer el programa d’inversions 2016-2017. 

5. Compte general exercici 2015. Finalitzat el termini per a la presentació 
d’al·legacions sense que se n’hagi presentat cap, s’ha de trametre a Tutela 
financera abans del 15 d’octubre, una vegada aprovat pel Ple. 

6. Modificació ordenança fiscal reguladora de contribucions especials: per imposar i 
ordenar contribucions especials en obres d’arranjament de camins rurals, 
eliminant la limitació que de l’ordenança fiscal municipal es podria interpretar, per 
fer-ho conseqüent amb recents sentències, doctrina i normativa com la Llei de 
Carreteres. 
 

 
- GESTIÓ DE SERVEIS PER PART DE LES CORRESPONENTS 

REGIDORIES 
 
D’acord amb el que es va informar a la darrera Junta de Govern Local, s’està efectuant 
una relació dels serveis que es gestionen per part de cada regidoria, que serà entregada 
a cada regidor per fer-ne un seguiment. 
 
 
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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