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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 11/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 30 de maig de 2016 
Horari: de 2/4 de 10 del vespre a 2/4 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 11/2016. 
3. Aprovació certificació núm.2 i actes de preus contradictoris obra caldera 

biomassa pavelló esportiu municipal. 
4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Informacions regidories. 

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



 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 11/2016. 
Vista la relació 11/2016 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 49.364,49 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 

 
3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.2 I ACTES DE PREUS 

CONTRADICTORIS OBRA CALDERA BIOMASSA PAVELLÓ ESPORTIU 
MUNICIPAL. 

 
Vista la certificació núm.2 de l’obra “Instal·lació de la caldera de biomassa pavelló 
esportiu municipal”, obra inclosa en el contracte mixt d’instal·lació, manteniment i 
subministrament d’un sistema de calefacció i producció d’aigua calenta sanitària a partir 
de l’ús de biomassa per alimentar diversos equipaments del municipi, presentada per 
l’empresa contractista Watt Energia SL, amb la conformitat del tècnic municipal director 
de l’obra, que és d’un import de 70.784,37 € més 14.864,72 € en concepte d’IVA. Aquesta 
certificació s’afegeix a l’obra certificada i aprovada en la relació de factures aprovades per 
la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2016 per un import de 45.454,54 € més 
IVA. 
 
Vista l’acta de preus contradictoris núm.1que acompanya la certificació, referent al mòdul 
d’extracció de cendres a dipòsit, signada per la direcció de l’obra i per l’empresa 
contractista. 
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern, 
s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Instal·lació de la caldera de biomassa 
pavelló esportiu municipal”, per un import de 85.649,09 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar l’acta de preus contradictoris núm.1 signada per la direcció de l’obra i 
per l’empresa contractista. 
 
Tercer.- Aquests treballs descrits seran per compte del contractista, finançant-los al llarg 
de la durada del contracte, pel que no correspon la seva facturació i abonament per part 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en el moment de la seva instal·lació sinó en 
base a la taula de rescat de la Clàusula 1.3. del plec de clàusules. 
 
 
 
 
 



4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES. 

Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
Expedient núm.  6/16 
Data sol·licitud:  15 de febrer de 2016 
Sol·licitant: Pere Creus Jurado 
Obres: fer paviment amb resines i pintar el terra del garatge (pel manteniment d’olives i 
bacallà pels mercats ambulants) 
Emplaçament: carrer del Centre, 16, bxos. 
 
Expedient núm.  13/16 
Data sol·licitud:  1 de març de 2016 
Sol·licitant: Telefónica de España SA 
Obres: Instal·lació de 27 pals de fusta, 2 de formigó, substitució d’un pal de fusta per un 
de formigó i desmuntatge de 8 pals de fusta i instal·lació telefònica 
Emplaçament: carrer de la Mercè, 59 
 
Expedient núm.  29/16 
Data sol·licitud:  14 d’abril de 2016 
Sol·licitant: Sebastià Álvarez Vila 
Obres: arranjament part del jardí (posar 50 m2. de llosa al jardí directe sobre la gespa) 
Emplaçament: carrer de les Roques, 2 
 
Expedient núm.  35/16 
Data sol·licitud:  9 de maig de 2016 
Sol·licitant: Núria Serra Roqué 
Obres: reparació del paviment exterior 
Emplaçament: carrer del Pare Manuel Cazador, 4 
 
Expedient núm.  36/16 
Data sol·licitud:  6 de maig de 2016 
Sol·licitant: Isidre Vilamala Costa 
Obres: realització d’una terrassa en pati interior 
Emplaçament: carrer de Sant Roc, 10 
 
Expedient núm. 37/16 
Data sol·licitud:  9 de maig de 2016 
Sol·licitant: Onnera Laundry Barcelona SA 
Obres: construcció d’una nau industrial annexa a l’existent 
Emplaçament: carrer del Comerç, 6-12 
 
Expedient núm.  39/16 
Data sol·licitud:  11 de maig de 2016 
Sol·licitant: Josep Alsina Sala 
Obres: enderroc i nova construcció edifici auxiliar 
Emplaçament: carrer Coll de Portell, s/n 



 
Expedient núm.  40/16 
Data sol·licitud:  11 de maig de 2016 
Sol·licitant: Endesa Distribución Eléctrica SLU 
Obres: estesa de línia de 9,00 de xarxa aèria per vial (subministrament de baixa tensió a 
sol·licitant) 
Emplaçament: carrer Albereda, s/n 
 
Expedient núm.  41/16 
Data sol·licitud:  11 de maig de 2016 
Sol·licitant: Comunitat de Propietaris Pl. Marquès de la Quadra, 12 
Obres: canvi de peces de gres del graonat de l’escala 
Emplaçament: Plaça del Marquès de la Quadra, 12 
 
Expedient núm.  46/16 
Data sol·licitud:  26 de maig de 2016 
Sol·licitant: Marc Molist Crosas 
Obres: col·locació finestra a la teulada per ventilació de cambra de bany 
Emplaçament: Plaça de Francesc Macià, 7, 2n. 4a. 
 
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. 
 
 
 

5. INFORMACIONS REGIDORIES. 
 
- COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS 2017 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha comunicat a l’Ajuntament la 
possibilitat d’actualitzar els valors cadastrals per a l’exercici 2017 aplicant-hi un coeficient 
d’actualització de l’1,04 respecte els vigents. Aquesta aplicació no és automàtica i cal una 
comunicació expressa en aquest sentit.  
Considerant que la quota de l’Impost sobre béns immobles és el resultat d’aplicar al valor 
cadastral el tipus de gravamen que aprova anualment el Ple de l’Ajuntament dins uns 
límits que estableix la normativa, i que l’actualització de valors té implicació en altres 
tributs municipals i autonòmics, des de la regidoria d’hisenda no es considera convenient 
demanar l’actualització de valors, i per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret 
que componen la Junta de govern local s’acorda no sol·licitar l’actualització de valors 
cadastrals per a l’exercici 2017. 
 
 
- FEDER 2014-2020. EIXOS 4 I 6. 
Tal com s’informava als regidors en la Junta de govern del passat 2 de maig,  la gestió 
del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) per al període 2014-2020, 



centrada en finançar projectes impulsats per entitats locals en els eixos 4 i 6 del 
Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, destinats a potenciar el 
desenvolupament dels territoris en temàtica de medi natural i patrimoni cultural, amb 
vinculació turística, així com el desenvolupament de l’eficiència energètica, es gestionarà 
des del Consell Comarcal d’Osona, a través de dos grups de projectes: el primer a nivell 
de turisme a través d’Osona Turisme i el segon d’estalvi energètic, a través de l’Agència 
d’energia local d’Osona.  
Finalment aquest segon grup de projectes no ha prosperat perquè la gestió del FEDER 
considera que el valor de l’estalvi que generin les actuacions de caràcter energètic 
redueixen l’import de la subvenció i caldria una inversió molt important. En canvi sí que 
prospera l’objectiu estratègic 6:  “Conservació, protecció, foment i desenvolupament del 
patrimoni natural i cultural”, en el qual s’inclourà la creació del Centre d’interpretació de 
les Caramelles”. 
El Consell Comarcal convocarà reunions per anar definint el projecte comú a nivell 
comarcal. 
Gestiona el tema, l’alcalde i el regidor de turisme. 
 
 
- CAMP DE TREBALL PER A JOVES: CAMP TORTÍ. 
En aquests moments ja s’ha completat el número d’inscripcions previstes a l’activitat 
dirigida als joves.  
Des del punt tortí, amb la implicació de diverses regidories, s’han organitzat totes les 
activitats que els joves durant a terme cada dia. 
 
 
- FALTA DE PRESSIÓ DE L’AIGUA A LES HORTES. 
Diverses persones que tenen horts a la zona de les Set Fonts han fet saber a 
l’Ajuntament que no tenen la pressió suficient per al reg, a conseqüència del bombeig de 
l’aigua que fa Sorea cap al dipòsit del castell. Es demanarà a Sorea, empresa 
arrendatària del servei d’aigua, que asseguri el cabal a les hortes. 
Gestiona el tema, l’alcalde. 
 
 
- EMPLAÇAMENT DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC A LA ZONA 

INDUSTRIAL. 
Contractat, mitjançant rènting, l’adquisició i el servei de manteniment integral d’un 
desfibril·lador extern automàtic per a la seva instal·lació a la zona industrial, i una vegada 
comprovat sobre el terreny l’emplaçament més idoni per a instal·lar l’aparell, aquest es 
situarà a la façana de l’edifici on hi ha el bar-restaurant “La Nau”, per la seva orientació i 
concurrència de públic, seguint les directrius de l’empresa contractada. 
Gestiona el tema la regidora de salut. 
 
 
- FESTA MAJOR 2016. 
Propostes: supressió de l’activitat “I tu, què fas? “, canvi de dia del cinema a la fresca, 
que passarà de dijous a dimecres; inauguració de Ca l’Anglada i de les obres del nucli 
antic, el dijous; i substitució del correfoc pel castell de focs, el mateix dia de la inauguració 
del nucli antic. 



 
 
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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