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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 7/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 4 d’abril de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 a ¾ de 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: 

- 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 7/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Informacions regidories:  

- Llicència núm.2 de taxi  
- Places adscrites a l’àrea de serveis i manteniment 
- 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 21 de març de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 7/2016. 
Vista la relació 7/2016 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 31.775,97 
€, 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. 18/16  
Data sol·licitud:  18 de març de 2016 
Sol·licitant: Edgar José Azabache Ponce de León 
Obres: reforma de cuina i enderroc d’envà de vidre i fer-lo de nou amb pladur, 
instal·lacions de cuina i sanitaris. 
Emplaçament: avinguda de Ntra. Sra. de Montserrat, 32, 2n. 3a. 
 
Expedient núm. 19/16 
Data sol·licitud:  18 de març de 2016 
Sol·licitant: Àngel de la Fuente Andreu 
Obres: canviar banyera per dutxa 
Emplaçament: avda. Sant Llorenç, 12 
 
Expedient núm. 20/16 
Data sol·licitud:  21 de març de 2016 
Sol·licitant: Josep Mas Soy 
Obres: fer cuina i bany 
Emplaçament: av. Nostra Senyora de Montserrat, 19, 1r. 
 
Expedient núm. 14/16 
Data sol·licitud:  3 de març de 2016 
Sol·licitant: Santi Altimiras Rovira 
Obres: retirada de terres i roques del garatge en planta soterrani (pendent de retirar en el 
moment de la construcció de l’habitatge) 
Emplaçament: carrer Altarriba, 24 



 
 
 
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. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- LLICÈNCIA NÚM.2 DE TAXI 
 

L’Ajuntament si bé només té concedida una llicència de taxi en el municipi, té autoritzada 
una segona plaça de taxi interurbà per part dels Serveis Territorials de Transports de 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es fa necessari conèixer la demanda actual d’aquest servei i la necessitat d’augmentar 
l’oferta i en aquest sentit es demanarà la realització d’un estudi a la Diputació de 
Barcelona o bé el suport dels òrgans competents  de la Generalitat en aquesta matèria, 
per tal de plantejar la possibilitat d’atorgar la concessió d’una segona llicència d’autotaxi. 
 
D’altra banda també s’ha de valorar la possibilitat, anunciada pels Serveis Territorials de 
Transport, de constituir una àrea de prestació conjunta amb municipis del voltant, sempre 
en posterioritat a la concessió de la segona llicència a Sant Julià de Vilatorta. 
 
Gestiona el tema el regidor d’hisenda i promoció econòmica. 
 
 

- PLACES ADSCRITES A L’ÀREA DE SERVEIS I 
MANTENIMENT 

 
Conveniència de substituir urgentment la baixa que s’ha produït a l’àrea de serveis i 
manteniment, per tal de mantenir el nivell de prestació de serveis públics que 
l’Ajuntament considera imprescindible.  
 
Dificultat de la realització d’un procés de selecció pel factor temps, possibilitat de 
recuperar les actes del resultat del procés de selecció d’operaris de brigada de l’any 
2012. 
 
Vinculació d’aquest tema amb la redacció de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, 
amb l’assessorament del Servei d’assistència en recursos humans als ens locals de la 
Diputació de Barcelona, atorgada en el marc del Catàleg de serveis de la Xarxa de 
Barcelona 2016-2019; primera reunió 21 d’abril de 2016. 
 
 
 

 



 
 
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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