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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 13/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 27 de juny de 2016 
Horari: de 2/4 d’11 a ¾ 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 
- 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 13/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Acceptació Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i 

emergència energètica, en el marc Xarxa Barcelona 2016-2019. 
5. Sol·licitud projecte camí d’Altarriba a la Quintana en la convocatòria del 

Programa complementari de millora de camins municipals, en el marc Xarxa 
Barcelona 2016-2019. 

6. Resolució convocatòria beques casals d’estiu i camp de treball 2016.  
7. Informacions regidories: 

- Cabal d’aigua hortes de Sant Julià de Vilatorta 
 



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 13 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 13/2016. 
Vista la relació 13/2016 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 55.530,94 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 
A banda de la relació de factures, es presenta la certificació núm.5 de l’obra “Restauració 
de Ca l’Anglada, 2a fase” presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, amb la 
conformitat dels tècnics directors de l’obra, que és d’un import de 27.393,37 € més 
5.752,61 € en concepte d’IVA. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.5 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” 
presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, per un import de 33.145,98 € IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.333.632.00 de 
l’estat de despesa de l’exercici vigent. 
 
 

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.  54/16 
Data sol·licitud:  10 de juny de 2016 
Sol·licitant: Àngel de la Fuente Andreu 
Obres: canviar banyera per plat de dutxa 
Emplaçament: avinguda de Sant Llorenç, 12 
 
Expedient núm.  55/16 
Data sol·licitud:  10 de juny de 2016 
Sol·licitant: Albert Noguera Comellas 



Obres: construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
Emplaçament: carrer Sant Ponç, 11 
 
Expedient núm. 56/16  
Data sol·licitud:  13 de juny de 2016 
Sol·licitant: La Cinglera SL 
Obres: reforma del bany i pintura del pis 
Emplaçament: carrer Castell Xic, 1, 1r. 1a. 
 
 
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·licitud d’ocupació de via 
pública : 

 
Joan Carles Jiménez 
Ocupació de via pública de dues places d’aparcament  al carrer Núria, 18-20 
 
 20 m2 x 2 dia x 1,049 €/m2/dia : 41,96 € 
 
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. ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS, COHESIÓ SOCIAL I EMERGÈNCIA ENERGÈTICA, EN EL MARC 
XARXA BARCELONA 2016-2019. 

 
Vist el Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, juntament amb 
el seu règim regulador que esdevé la normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i 
execució dels ajuts que es concedeixen. 
 
L’atorgament dels ajuts s’ha fet per concessió directa i la determinació dels seus imports 
segueix el mateix criteri que l’anterior Programa de cohesió social, a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta li corresponen 14.938,98 €, que s’han d’acceptar abans del 30 de juliol 



de 2016 i s’han de justificar les despeses corresponents a les actuacions desenvolupades 
abans del dia 1 de maig de 2017. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda acceptar l’ajut corresponent al Programa complementari per a actuacions 
dels  serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, que s’executaran pel 
propi ens i notificar-ho a l’Ajuntament. 
 
 
 

5. SOL·LICITUD PROJECTE CAMÍ D’ALTARRIBA A LA QUINTANA EN LA 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE 
CAMINS MUNICIPALS, EN EL MARC XARXA BARCELONA 2016-2019. 

 
La Diputació de Barcelona ha aprovat el Programa complementari de millora de camins 
municipals en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
El procediment de concessió d’ajuts en aquest Programa és el de concurrència 
competitiva, amb un import màxim de 50.000 €, en funció de la puntuació atorgada en el 
procés de valoració de la sol·licitud. 
 
El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 14 de juliol de 2016 i haurà de descriure 
el camí objecte de la sol·licitud, una descripció dels antecedents, l’exposició de la situació 
actual, la concreció dels objectius, la descripció de la solució a adoptar, el grau de 
desenvolupament de l’actuació, el cost total de l’actuació, concretant les actuacions que 
estan pendents de redacció de projecte. 
 
Vistos els criteris de valoració que inclouen una puntuació mínima garantida en funció de 
l’impacte social i de la vertebració municipal i una puntuació variable en funció de la 
connectivitat a disseminats, de la concurrència de riscos, del consens territorial i de 
l’aportació econòmica municipal. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda sol·licitar la inclusió en el Programa complementari de millora de camins 
municipals l’arranjament del camí d’Altarriba, i encarregar als serveis tècnics municipals 
la redacció de la documentació tècnica corresponent. 
 
 

6. RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA BEQUES CASALS D’ESTIU I CAMP DE 
TREBALL 2016.  

 
Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria aprovada per la Junta de Govern 
per a l’atorgament de subvencions dels casals d’estiu i camp de treball 2016. 
 
Efectuada la valoració per part del serveis socials de l’Ajuntament, segons els criteris 
determinats en les bases de la convocatòria. 
 



Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda:  
 
Primer: Aprovar els següents ajuts: 

- Sol·licitud 11597: ajut camp de treball per a joves : 75 € 
- Sol·licitud 11642: ajut casal llar d’infants: 90 € 
- Sol·licitud 11599: ajut casal d’estiu municipal: 75 € 
- Sol·licitud 11598: ajut casal d’estiu municipal: 168 € 
- Sol·licitud 11600: ajut casal d’estiu municipal: 60 € 
- Sol·licitud 11601: ajut casal d’estiu municipal : 67,50 € 
- Sol·licitud 11602: ajut casal d’estiu municipal: 67,50 € 
-  

Segon: Reconèixer l’obligació de l’import total atorgat amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 08.231.480.02  de l’estat de despeses de l’exercici corrent. 
 
Tercer: Notificar la concessió de l’ajut a cadascun dels beneficiaris. 
 
 
 

7. INFORMACIONS REGIDORIES: 
CABAL D’AIGUA HORTES DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 
L’alcalde informe de les gestions que s’han dut a terme per solucionar la problemàtica de 
l’aigua a les hortes. Demanarà a SOREA que durant tota la setmana no es bombi aigua 
cap al dipòsit per veure si es soluciona el tema, atès que la prova de no fer-ho durant les 
nits ha resultat infructuosa i es reunirà novament amb els hortalans per conèixer si millora 
la situació. 
 
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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