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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 4/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 29 de febrer de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 a ¾ d’11 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: 

- 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 

 
Excusa la seva absència: 

- Santi Garolera Comas, regidor 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de factures relació 4/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions activitats.  
5. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per al 

desenvolupament de la xarxa “Espais Activa’t d’Osona”. 
6. Ampliació conveni Consell Comarcal funcionament servei menjador escola 

Bellpuig. 
7. Projecte “Taller de teatre per a joves”. 
8. Informacions regidories:  

- Conveni col·lectiu personal laboral 
- Projecte Camp de treball estiu 2016 
- Altres 



Assumptes de l’ordre del dia que han estat delegats pel Ple a la Junta de Govern i que es 
tracten en sessió pública: 
 

1. Ratificació del decret de compareixença en el recurs contenciós-administratiu 
404/2015 

 
 

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 8 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 4/2016. 
 
Vista la relació 4/2016 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 37.381,98 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 

3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES 

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

Expedient núm. 3/16 
Data sol·licitud:  3 de febrer de 2016 
Sol·licitant: Panificadora Vic SA 
Obres: posar tela asfàltica i rajola per evitar filtracions. 
Emplaçament: carrer Marquesos de Vilallonga, 3, pb. 
 
Expedient núm. 4/16 
Data sol·licitud:  3 de febrer de 2016 
Sol·licitant: Ramon Costa Clarà 
Obres: canvi de rajoles de la cuina i reparació del mobiliari. 
Emplaçament: carrer Comtes d’Osona, 2 
 
Expedient núm. 5/16 
Data sol·licitud:  11 de febrer de 2016 
Sol·licitant: Edgar José Azabache Ponce de León 
Obres: reforma de l’escala de l’interior de l’habitatge i canviar la rajola de dos banys 
Emplaçament: Av. Ntra. Sra. De Montserrat, 32, 2n. 3a 
 



b) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències de 
primera ocupació: 

Expedient núm. 2/2016 
Data sol·licitud: 22 de febrer de 2016 
Sol·licitant: Enric  Mumbrú Moliné 
Emplaçament: carrer Font del Cargol, 4 
 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència urbanística d’obra i de primera ocupació, 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. 
 
Vistes les sol·licituds presentades per les quals es demana el canvi de nom de la 
titularitat de les respectives activitats. 
 
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 64 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats, en relació a la transferibilitat de les activitats incloses en 
l’annex III. 
 
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 les següents activitats:  

- Llopeta SCP 
Activitat ramadera porcina, bovina i cunícola  
La Riereta 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: Josep Vilamala Vilarrasa 

 
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. 
 

9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA “ESPAIS 
ACTIVA’T D’OSONA”. 

 
Vist el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntaments de 
Gurb, Olost, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer 



i Sant Julià de Vilatorta, per al desenvolupament de la “Xarxa Espais Activa’t” que té per 
objecte principal encarregar al Consell Comarcal d’Osona la contractació dels serveis 
necessaris per dur a terme el conjunt d’activitats que s’oferiran en els equipaments 
municipals que disposa cada Ajuntament per aquest ús.  
 
Vist l’interès de l’Ajuntament i la conveniència en mantenir el servei d’envelliment actiu 
dirigit a la gent gran del municipi que a través d’un conveni de col·laboració ha prestat el 
Consell Comarcal des de l’any 2013 al centre de dia de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist que el conveni preveu una durada d’un any prorrogable tàcitament fins a quatre, a 
comptar des de l’1 de gener de 2016. 
 
Atès que el pressupost per a l’exercici 2016 aprovat per l’Ajuntament recull la previsió de 
l’import previst en el conveni per transferir al Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i 
els Ajuntaments de Gurb, Olost, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Santa 
Eulàlia de Riuprimer i Sant Julià de Vilatorta, per al desenvolupament de la Xarxa dels 
Espais Activa’t. 
 
Segon: Designar la regidora de Benestar Social, Trini Subirana Arumí, com a 
representant de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per formar part del Consell de la 
Xarxa. 
 
Tercer: Facultar l’alcalde perquè formalitzi la documentació necessària per a l’efectivitat 
del present acord. 
 
Quart: Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 

10. AMPLIACIÓ CONVENI CONSELL COMARCAL FUNCIONAMENT SERVEI 
MENJADOR ESCOLA BELLPUIG. 

 
La Junta de Govern Local reunida en sessió de data 14 de desembre de 2015 va aprovar 
el conveni de col•laboració en matèria de menjador escolar entre l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta i el centre docent Escola Bellpuig, pel qual el primer avança el pagament 
de la factura d’Ecomenja, i l’escola restituirà l’import de la subvenció a l’ajuntament quan 
el Consell Comarcal d’Osona li hagi transferit, respecte a 3 alumnes als quals el Consell 
Comarcal va atorgar les respectives beques menjador. 

Vist que el Consell Comarcal ha atorgat una altra beca menjador a un alumne més de 
l’escola Bellpuig. 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 



Primer: ampliar el números d’alumnes fins a quatre del conveni de col•laboració en 
matèria de menjador escolar entre l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el centre 
docent Escola Bellpuig, pel qual el primer avança el pagament de la factura d’Ecomenja, i 
l’escola restituirà l’import de la subvenció a l’ajuntament quan el Consell Comarcal 
d’Osona li hagi transferit. 

Segon: Notificar aquesta resolució a l’escola Bellpuig, a Ecomenja i a l’AMPA. 

Tercer: Facultar l’alcalde perquè signi la formalització de l’ampliació del conveni objecte 
del present acord. 

 
11. PROJECTE “TALLER DE TEATRE PER A JOVES”. 

 
Vista la proposta que s’ha presentat a l’Ajuntament per a l’organització d’un taller de 
teatre adreçat als joves que es faria els dissabtes al matí durant el curs escolar.  
 
Vista la memòria econòmica realitzada pel tècnic de joventut, per unanimitat dels tres 
regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern local, s’acorda: 
 
Primer: Gestionar directament el taller de teatre, amb la contractació laboral dels dos 
monitors autors de la proposta. 
 
Segon: Aplicar la proporció respecte la taxa aprovada per a les activitats d’esplai d’estiu, 
a raó de 50€ per participant. 
 
Tercer: Comunicar a l’asseguradora de responsabilitat civil la realització d’aquesta 
activitat. 
 

12. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- CONVENI COL·LECTIU PERSONAL LABORAL 
 
Una vegada signat per l’alcalde i pels representants sindicals l’acord de conveni col·lectiu 
amb la Mesa negociadora, en el qual es recullen les condicions laborals que s’aplicaran 
als treballadors de l’Ajuntament contractats en règim laboral, el conveni es sotmetrà a 
votació en el primer Ple que es convoqui. D’altra banda es convocarà una reunió amb el 
treballadors funcionaris de l’Ajuntament. 
 
Gestionen el tema l’alcalde i el regidor d’hisenda. 

 
- PROJECTE CAMP DE TREBALL ESTIU 2016 

 
Alternatives a la gestió del camp de treball estiu 2016 adreçat als joves,  possibilitat de 
gestionar-lo directament a través de monitors de l’Ajuntament, amb la implicació de totes 
les regidories o bé la contractació d’una empresa com s’havia fet fins ara.  
 
Gestiona el tema la regidora de joventut. 



 
 

- ALTRES: 
 
PROJECTE CÀPSULA: Activitat prevista a la comarca pels propers 6, 7 i 8 d’abril, 
semblant al Saló de l’Ensenyament però a nivell comarcal, pel qual el Consell Comarcal 
ha demanat material a tots els Ajuntaments. Estudiar la disponibilitat del material 
sol·licitat. 
Gestionen el tema la regidora d’ensenyament i la regidora de joventut. 
 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL: Gestions aturades per passar la canonada 
per al servei de subministrament de gas natural amb les obres d’accés a l’Eix 
Transversal, a conseqüència del desinterès de la companyia Gas Natural Fenosa que ja 
ha comprat la xarxa a Repsol Butà. La justificació de l’empresa són les elevades taxes 
que el titular de la carretera aplica a les companyies subministradores de serveis. 
Properes reunions amb el Director General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, amb 
la Diputació de Barcelona i amb els propietaris afectats per la canalització del servei. 
Gestionen el tema l’alcalde i el regidor d’urbanisme. 
 
PLA ZONAL DE CARRETERES DE LA COMARCA D’OSONA: Obert el període de 
comunicació i concertació territorial per a determinar la priorització de camins municipals 
amb condició funcional de carretera susceptibles d’incorporació a la xarxa local de 
Diputació de Barcelona, amb l’aprovació definitiva de la Generalitat de Catalunya. 
Proposta de la carretera de baixada a Folgueroles i carretera de la Mata. 
Gestionen el tema l’alcalde i el regidor de serveis. 
 
FINANÇAMENT FIRA DEL TUPÍ: Prevista reunió amb Diputat de Comerç per treballar 
finançament per a la VIII Fira del Tupí. 
Gestionen el tema l’alcalde, el regidor d’hisenda i promoció econòmica i el regidor de 
turisme  
 
 
 
Assumptes de l’ordre del dia que han estat delegats pel Ple a la Junta de Govern i que es 
tracten en sessió pública de conformitat amb la sentència del TC de 26 de setembre de 
2013 recaiguda en el recurs d’inconstitucionalitat 1741/2014. 
 

1. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 404/2015 

 
Vist el decret de l’alcaldia de data 22 de febrer de 2016 pel qual es resol trametre 
l’expedient administratiu i comparèixer davant el Jutjat del contenciós-administratiu 6 de 
Barcelona, com a part demandada en el recurs contenciós-administratiu núm. 404/2015 
interposat per Ramon Riera Alibés contra la desestimació del recurs de reposició 
interposat contra el decret de l’alcaldia de data 14 d’agost de 2015, pel qual s’ordena al 
senyor Ramon Riera Alibés la restauració de l’ordre jurídic vulnerat per una infracció 
urbanística molt greu a l’immoble de l’avinguda de Montserrat número 31 de Sant Julià de 
Vilatorta.  



Atès que el decret va ser emès a l’empara del que disposa l’article 53.1.k) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, sobre les competències de l’alcalde en l’exercici d’accions 
judicials en cas d’urgència. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 

Primer: ratificar íntegrament el contingut del decret de l’alcaldia de data 22 de febrer de 
2016 relatiu al recurs contenciós-administratiu núm. 404/2015 interposat per Ramon Riera 
Alibés contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra el decret de 
l’alcaldia de data 14 d’agost de 2015, pel qual s’ordena al senyor Ramon Riera Alibés la 
restauració de l’ordre jurídic vulnerat per una infracció urbanística molt greu a l’immoble 
de l’avinguda de Montserrat número 31 de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Segon: trametre aquest acord al Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.6 de Barcelona. 
 
 
 
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 
 

 


		2016-03-08T10:40:33+0100
	CPISR-1 ROSA MARTÍNEZ COSTA




