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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 21/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 22 de novembre de 2016 
Horari: de les 9 a les 10 del vespre 
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 21/2016. 
3. Liquidació comptes SOREA 3r trimestre. 
4. Llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Concessió subvencions activitats esportives extraescolars. 
6. Convocatòria del Departament de treball, afers socials i famílies per a la 

concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació. 
7. Adjudicació del contracte de subministrament de maquinària de serveis. 
8. Resultats estudi del programa de vigilància i control dels establiments 

alimentaris. 
9. Municipi cardioprotegit: manteniment equips i formació.  
10. Informacions regidories:  

- Instàncies i queixes veïns 
- 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 7 de novembre de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de 
ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 21/2016. 
Vista la relació 21/2016 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 68.795,02 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 

3. LIQUIDACIÓ COMPTES SOREA 3R TRIMESTRE. 
 
Vist l’estat de comptes del 3r. trimestre de 2016 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un import a 
favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 17.563,22 euros. 
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que la componen, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 3r. trimestre de 2016 de l’empresa SOREA per un 
saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 17.563,22 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 3r. trimestre al compte bancari núm. ES88 
0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 

 
4. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES. 

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

urbanístiques: 
 
Expedient núm.  53/16 
Data sol·licitud:  9 de juny de 2016 
Obres: reformes interiors de nau industrial, millora i perfeccionament de l’establiment 
 
Expedient núm.  84/16 
Data sol·licitud:  4 d’octubre de 2016 
Obres: fer tanca perimetral  



 

Expedient núm.  94/16 
Data sol·licitud:  10 de novembre de 2016 
Obres: reubicació d’un pal de fusta 
 

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) Revisió import liquidat ICIO llicència urbanística 107/15  
 

Vista la sol·licitud de devolució de part de l’import de la quota de l’ICIO corresponent a la 
llicència urbanística 107/2015, per no haver-se executat totes les obres incloses en el 
projecte amb llicència. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de constatació de l’obra parcialment executada. 
 
Atès que la base imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es 
correspon amb les obres efectivament realitzades. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda aprovar la devolució de 2.562,81 €, al sol·licitant, corresponents a la part 
de la quota de l’ICIO de les obres no executades amb llicència urbanística 107/15.  
 
 

5. CONCESSIÓ SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES 
EXTRAESCOLARS. 

 
Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria aprovada per la Junta de Govern 
per a l’atorgament de subvencions per activitats esportives extraescolars 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: 
 
 

 Registre d’entrada Import 
concedit 

1 2029 449.25€ 
2 1963 300€ 
3 1966 300€ 
4 1974 217,5€ 



5 1962 200€ 
6 2002 225€ 
7 1965 100€ 
8 2023 100€ 
9 2024 57.5€ 
10 2022 109,19€ 
11 2014 95€ 
12 2021 112.5€ 
 Import total 2.265,94€ 

 
 

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. 
 

 
6. CONVOCATÒRIA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 

FAMÍLIES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL 
PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ. 

 
Vista la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, pel qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2016 per a la concessió de subvencions previstes a l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de 
novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a les subvencions per al 
Programa de Treball i Formació. 
 
Segons la convocatòria, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està inclòs en l’àmbit 
comarcal d’Osona a nivell de distribució territorial dels contractes de treball. 
 
Vist el projecte de senyalització i desbrossament de la ruta de l’aeròdrom, que preveu la 
contractació d’una persona a jornada complerta per un període de 6 mesos, amb un 
àmbit territorial que abasta també Calldetenes i Santa Eugenia de Berga. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda:  
 
Sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona la inclusió del projecte de senyalització i 
desbrossament de la ruta de l’aeròdrom, que afecta els municipis de Sant Julià de 
Vilatorta, Calldetenes i Santa Eugènia de Berga, en la convocatòria 2016 del 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies, per a la contractació d’una persona en 
situació d’atur, a jornada complerta per un període de 6 mesos.  
 
 
 

 
7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 

MAQUINÀRIA DE SERVEIS. 
 



Per acord de la Junta de govern local de data 7 de novembre de 2016 es va aprovar la 
licitació per a la contractació del subministrament d’un vehicle especial d’obra i serveis, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat amb el proveïdor que ha cessat la seva 
activitat comercial, amb condicions especialment avantatjoses. 
 
Negociat el subministrament amb el senyor Josep Rodríguez Reixach, titular de l’empresa 
Construccions Rodríguez Reixach SL que va cessar la seva activitat en data 19 d’octubre 
de 2009, empresa a la que tenia adscrit el vehicle especial d’obra i serveis Merlo 35 12 K 
matrícula E-8421-BCJ. 
 
Vista la valoració del vehicle emesa per una empresa de reparació i manteniment 
d’aquest tipus de vehicles, en el qual es posa de manifest que el preu negociat és 
especialment avantatjós, i que per tant es compleix la condició per dur a terme el 
procediment negociat. 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda:  
 
Primer: Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de subministrament d’un vehicle 
especial d’obra i serveis, al senyor Josep Rodríguez Reixach, amb DNI 77.288.088 S, pel 
preu de cinquanta-set mil euros, (57.000 €) subjectes a l’impost de transmissions 
patrimonials del qual l’Ajuntament n’està exempt, amb les condicions negociades que 
s’inclouen en el preu i que són els següents accessoris:  ploma amb cabestrant, 
plataforma aèria porta persones i pala. 
 
Segon: Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10.1530.623.00 del pressupost de despeses de l’exercici 2016. 
 
Tercer: Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte i  emplaçar-lo 
perquè comparegui a formalitzar el contracte en document administratiu en el termini 
màxim de quinze dies hàbils a partir de la notificació d’aquest acord d’adjudicació.  
 
 

 
8. RESULTATS ESTUDI DEL PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I CONTROL 

DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS. 
 
En el marc del Catàleg de serveis 2016,la Diputació de Barcelona va aprovar una 
actuació per a la vigilància i el control dels establiments alimentaris del municipi. 
 
Com a resultat d’aquesta actuació s’ha elaborat per part del Servei de Salut Pública de la 
Diputació de Barcelona, un informe de les activitats de vigilància i control sanitari i 
classificació del risc als establiments minoristes d’alimentació i de restauració de mejars 
preparats del municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Total 25 establiments classificats per risc en funció de les deficiències detectades, amb 
els següents percentatges: 

- Establiments de risc baix: 24% 
- Establiments de risc mig: 64% 



- Establiments de risc alt: 12% 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda:  
 
Primer: Comunicar als titulars les deficiències que cal corregir en els establiments per tal 
que corregeixin els incompliments relacionats en els informes individuals. 
 
Segon: Fer un seguiment des de l’Ajuntament, de les mesures correctores adoptades 
pels establiments per tal de corregir les deficiències detectades. 
 
Tercer: Comunicar els números de registre municipal sanitari assignats als establiments, 
utilitzant els nous criteris d’actualització aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya. 
 

 
9. MUNICIPI CARDIOPROTEGIT: MANTENIMENT EQUIPS I FORMACIÓ.  

 
Vist el pressupost de l’empresa Cardiogest, per al manteniment durant l’any 2017 de tres 
equips de desfibril·ladors instal·lats al municipi, al pavelló d’esports, a l’edifici de 
Ajuntament i a Vilalleons, per un import de 175 €/any/equip. 
 
Atès que el desfibril·lador instal·lat recentment a la zona industrial s’ha adquirit amb 
rènting que ja porta inclòs el manteniment. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda:  
 
Primer: contractar per l’exercici 2017 el manteniment dels desfibril·ladors instal·lats al 
pavelló d’esports, a l’edifici de Ajuntament i a Vilalleons, per un import de 175 €/any/equip 
(IVA exclòs). 
 
Segon: preveure crèdit suficient per atendre la despesa en el pressupost de l’exercici 
2017. 

 
 

10. AL·LEGACIONS ALS PLECS DE CLÀUSULES PARTICULARS DE A 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA DELS VESTIDORS DE LA ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL 

 
Vist l’escrit de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, relatiu a la 
impugnació d’alguns dels criteris de valoració establerts en el plec de clàusules 
administratives particulars de la contractació de l’obra “Construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta” aprovats per l’Ajuntament, per vulneració de 
l’article 150 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 



La impugnació es fonamenta en el fet que els criteris de valoració 01.02; 01.03 i 01.04 
recullen aspectes que no tenen relació directa amb l’objecte del contracte, tal i com 
exigeix l’esmentat precepte normatiu. 
 
Considerant que en la definició de l’objecte del contracte, determinat a la clàusula 1.1 del 
plec, s’especifica que el codi CPV és el 452122008, que es correspon a treballs de 
construcció d’instal·lacions esportives.  
 
L’elecció d’aquest codi CPV és intencionat amb l’objectiu d’encabir la perspectiva de tota 
la zona esportiva on estan emplaçats els nous vestidors que s’integraran en l’àmbit, 
també a través de les millores que es descriuen en el plec. 
 
Determinar aquest codi CPV s’ha fet en detriment d’altres codis més específics de 
construcció d’edificis com pot ser el 452120006 que es descriu com a treballs de 
construcció d’edificis relacionats amb l’esport, o el 452122307 que es correspon amb la 
instal·lació de vestidors. 
 
Entenent per tant que les millores previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars estan directament relacionades amb treballs de construcció d’instal·lacions 
esportives, objecte del contracte. 
 
Per unanimitat dels tres membres presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern, s’acorda: 
 
Primer.- Demanar a la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, que 
desisteixi de la seva sol·licitud de suspensió de la convocatòria de la licitació de l’obra 
“Construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, aprovada per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Segon.- Fer constar davant la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya que 
aquest Ajuntament rep les consideracions efectuades en el seu escrit d’al·legacions com 
una aportació positiva a valorar amb l’objectiu d’afavorir les relacions contractuals entre 
l’Administració i els contractistes en els procediments de licitació. 
 
 

11. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL. 
 
Vista la sol·licitud i documentació amb registre d’entrada de data 16 de novembre de 
2016, amb número 2142, referent a l’atorgament d’una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat - titular no conductor. 
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat – titular no conductor, per reunir requisits establerts a la normativa. 
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 97/2002, 
de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres 
mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 



 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 13/2014 
i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Atorgar targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat com a 
titular no conductor a l’interessat, amb les condicions establertes en la normativa vigent 
 
Segon: Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer: Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart: Notificar a l’interessat aquesta resolució, fent-lo coneixedor del règim de recursos 
que li corresponen. 

 
 

12. INFORMACIONS REGIDORIES: 
 

- INSTÀNCIES I QUEIXES VEÏNS 
 

En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a les 
regidories corresponents: 
 
Vorera ocupada per tanca vegetal al carrer del Pare Manyanet. Regidoria de serveis. 
 
Pipi-can davant carrer Centre 17. Regidoria de medi ambient. 
 
Paradeta mercat dijous 15 de desembre (tions i nadales). Regidoria d’educació. 
 
Sol·licitud de col·locació de garlandes de llum a la part de dalt de l’arbre de la terrassa del 
bar. Regidoria d’actes i esdeveniments 
 
Informe vigilants fets nit 31/10/2016.  
Informe vigilants fets nit 31/10/2016 
 
Vidre trencat nínxol. Nit 31/10/2016. Regidoria de serveis 
 
Espai per gaudir de la família sortint de l’escola, gimnàs. Regidoria d’educació. 
 

 
- ALTRES 

 



- ELECCIÓ JUTJE/SSA DE PAU, TITUAR I SUBSTITUT/A 
 

S’informa a la Junta de Govern Local de les sis sol·licitud rebudes per a la convocatòria 
dels càrrecs de Jutge/ssa de Pau, titular i substitut/a.  
 
 

 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona 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 
 

 


