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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 22/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 12 de desembre de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 a les 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 22/2016. 
3. Certificació núm.7 i última de l’obra Restauració de l’edifici de Ca l’Anglada, 2a 

fase. Acta de preus contradictoris. Recepció de les obres, informe demora en 
l’execució. 

4. Llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Comunicacions d’activitats. 
6. Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona tècnic de joventut compartit. 
7. Acceptació subvenció Programa complementari de suport a la inversió local. 
8. Informacions regidories:  

- Instàncies i queixes veïns 
- Assumptes Ple ordinari 
- 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 22 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 22/2016. 
Vista la relació 22/2016 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 110.697,64  €, segons figura en 
la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst legalment. 
 

3. CERTIFICACIÓ NÚM.7 I ÚLTIMA DE L’OBRA RESTAURACIÓ DE L’EDIFICI 
DE CA L’ANGLADA, 2A FASE. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS. 
RECEPCIÓ DE LES OBRES, INFORME DEMORA EN L’EXECUCIÓ. 

 
Vista la certificació núm.7 i última de l’obra “Restauració de l’edifici 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 22.306,65 € més 4.684,40 € en concepte d’IVA. 
 
Vista les 19 actes de preus contradictoris que acompanyen la certificació, referent a diverses 
partides d’obra no contemplades en el projecte, i signades per la direcció de l’obra i per 
l’empresa contractista, que justifica la desviació d’11.660,40 € € respecte l’import adjudicat 
de 154.263,64  €.  
 
Vista l’acta de recepció de les obres juntament amb l’informe tècnic justificatiu de la demora 
en la finalització dels treballs de la 2a fase de l’obra respecte el termini inicialment previst. 
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.7 i última de les obres “Restauració de l’edifici de Ca 
l‘Anglada, 2a fase” i reconèixer l’obligació per un import de 26.991,05 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar les actes de preus contradictoris de l’1 a la 19 signades per la direcció de 
l’obra i per l’empresa contractista. 
 
Tercer.-  Acceptar la recepció de les obres “Restauració de l’edifici de Ca l‘Anglada, 2a 
fase”, d’acord amb la corresponent acta amb condició suspensiva. 
 
Quart.- Donar conformitat a la justificació tècnica de la demora en l’execució de la 2a fase de 
l’obra de “Restauració de l’edifici de Ca l’Anglada”. 
 



Referent al funcionament dels serveis a l’edifici de Ca l’Anglada, gestiona els usos i el servei 
de neteja de l’equipament el regidor de turisme, Lluís Solanas, i gestiona l’adquisició del 
mobiliari el regidor d’hisenda, Francesc Hervías. 
 
 
 

4. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES. 
 
Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  93/16 
Data sol·licitud:  25 d’octubre de 2016 
Obres: acabar obra, convertir finestra en porta de garatge i ampliació planta segona 
 
Expedient núm.  95/16 
Data sol·licitud:  16 de novembre de 2016 
Obres: repassar teulada pati i arrebossar parets baixos 
 
Expedient núm.  96/16 
Data sol·licitud:  22 de novembre de 2016 
Obres: substitució de tapa de fusta en mal estat de la caixa de persiana de tres finestres de 
la pl. primera, per un envà ceràmic arrebossat i pintat 
 

Expedient núm.  97/16 
Data sol·licitud:  28 de novembre de 2016 
Obres: aixecament de paret exterior del jardí ensorrada per impacte de vehicle (3 m. x 1,20 
m.) 
 
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. 
 
 

5. COMUNICACIONS D’ACTIVITATS. 
 
Vistos els expedients que es relacionen a continuació, relatius a les comunicacions prèvies 
d’obertura o modificació d’activitats en els respectius emplaçaments. 
 
Expedient núm. 7/06 
Data de sol·licitud: 16 de setembre de 2016 
Activitat: modificació exercici activitat casa de colònies 
 
En data 16 de setembre de 2016, es presenta, davant aquest Ajuntament, una comunicació 
prèvia d’obertura per a la modificació de l’exercici d’una activitat de casa de colònies, 
d’aquest municipi.  
 



Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa en l’Annex 
2 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, per tant activitat econòmica de baix risc, subjecte al règim de declaració prèvia. 
  
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal, s'ha constatat que les 
instal·lacions s’ajusten a la memòria tècnica i als certificats dels instal·ladors i que l’activitat 
pot continuar funcionant. 

  
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
  
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es dóna 
per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, que exerceix 
una modificació de l’activitat de casa de colònies, d’aquest municipi, en virtut de la 
comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
  
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i 
condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, sens perjudici del 
dret de propietat i de tercers. 
  
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 21: taxa 
per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les 
activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació de 
comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat regulada 
per normativa sectorial, per un import de 218 €. 
  
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Expedient núm. 5/16 
Data de sol·licitud: 10 de novembre de 2016 
Activitat: llibreria, papereria i venda d’objectes de regal 
 
En data 10 de novembre de 2016, va presentar, davant aquest Ajuntament, una comunicació 
prèvia d’obertura per a l’exercici d’una activitat de llibreria, papereria i venda d’objectes de 
regal, en aquest municipi.  
 
Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa en l’Annex 
2 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, per tant activitat econòmica de baix risc, subjecte al règim de declaració prèvia. 
  
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal, s'ha constatat que les 
instal·lacions s’ajusten a la memòria tècnica i als certificats dels instal·ladors i que l’activitat 
pot funcionar. 

  
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
  



Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es dóna 
per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, que 
l’interessat exerceix una activitat de llibreria, papereria i venda d’objectes de regal, en aquest 
municipi, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta 
corporació local. 
  
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i 
condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, sens perjudici del 
dret de propietat i de tercers. 
  
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 21: taxa 
per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les 
activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació de 
comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat regulada 
per normativa sectorial, per un import de 218 €. 
  
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat 
 
Expedient núm. 6/16 
Data de sol·licitud: 16 de novembre de 2016 
Activitat: bar-restaurant-servei de venda de menjar per emportar i subministrament a 
establiments minoristes 
 
En data 16 de novembre de 2016, va presentar, davant aquest Ajuntament, una comunicació 
prèvia d’obertura per a l’exercici d’una activitat de bar-restaurant-servei de venda de menjar 
per emportar i subministrament a establiments minoristes, en aquest municipi.  
 
Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa en l’Annex 
2 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, per tant activitat econòmica de baix risc, subjecte al règim de declaració prèvia. 
  
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal, s'ha constatat que les 
instal·lacions s’ajusten a la memòria tècnica i als certificats dels instal·ladors i que l’activitat 
pot funcionar. 

  
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
  
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es dóna 
per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, 
que l’interessat exerceix una activitat de bar-restaurant-servei de venda de menjar per 
emportar i subministrament a establiments minoristes, en aquest municipi, en virtut de la 
comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
  
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes i 
condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, sens perjudici del 
dret de propietat i de tercers. 



L’interessat haurà de presentar davant aquesta corporació el certificat de l’empresa que 
gestioni el tractament dels olis-greixos, així com el número de registre sanitari necessari per 
a poder vendre a establiments. 
  
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 21: taxa 
per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les 
activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació de 
comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat regulada 
per normativa sectorial, per un import de 218 €. 
  
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 

6. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA TÈCNIC DE 
JOVENTUT COMPARTIT. 

 
En data 8 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga del conveni 
per a la continuació del projecte de servei tècnic de joventut compartit, inclòs en el Pla 
comarcal de Joventut, fins el 31 de desembre de 2016, entre els Ajuntaments de Tavèrnoles, 
les Masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant Pere de Torelló i Sant Julià de 
Vilatorta amb el Consell comarcal d’Osona.  
 

En data 1 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local aprovava el conveni interadministratiu 
de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament dels següents 
programes de l’àrea d’atenció a les persones: 

- BAT Osona, servei d’ajuda a domicili i aplicació de la LAPAD 
- Gestió i tramitació dels ajuts d’urgència social per delegació 
- Servei d’informació i atenció a la dona 
- Servei Xarxa Espais Activa’t 
- Programa Desendolla’t, amb energia aprèn i estalvia 

El Consell Comarcal ha inclòs com a programa o servei del conveni interadministratiu de 
col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per 
a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament dels programes de 
l’àrea d’atenció a les persones, el Servei de Tècnics Compartits de Joventut. 
 
Considerant convenient mantenir un any més el Servei de tècnic compartit de joventut amb 
el contingut descrit a l’annex 11 del conveni. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Aprovar, per un termini d’un any fins el 31 de desembre de 2017, el conveni 
interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament 
del següent servei de l’àrea d’atenció a les persones: 

- Servei de Tècnics Compartits de Joventut 
 



Segon: Designar la regidora de Joventut, Divina Costa Muntadas, com a representant de 
l’Ajuntament en la comissió mixta de seguiment, gestió, interpretació i execució del conveni 
en l’annex referent al Servei de Tècnics Compartits de Joventut. 
 
Tercer: Sotmetre l’efectivitat del present acord a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2017 
que haurà de preveure un crèdit a l’aplicació pressupostària  05.326.465.00  per import de 
4.400 €. 
 
Quart: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni aprovat. 
 
Cinquè: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
 

7. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A 
LA INVERSIÓ LOCAL. 

 
Vista l’aprovació del Programa complementari de suport a la inversió local en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que té per objecte oferir suport econòmic als governs 
locals en la inversió en equipaments i infraestructures d’ús general dels ens locals, 
corresponent a despesa del capítol 6 d’inversions. 
 
Vist que l’import que s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és de 26.195,37 € 
i que l’execució de les actuacions objecte d’ajut s’han de correspondre en el període que va 
des de 1 de juliol de 2016 fins el 30 de setembre de 2017. 
 
Considerant que per al pressupost de 2017 s’inclouran diverses inversions que no disposen 
de finançament com ara la portada d’aigua del pou de la Quintana a les hortes i la 
urbanització del pla de millora urbana de les cases de Vilalleons. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Acceptar expressament l’ajut concedit en el Programa complementari de suport a la 
inversió local en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de 
Barcelona, per import de 26.195,37 €. 
 
Segon: Aplicar la transferència de capital a les inversions corresponents a l’exercici 2017, 
tenint en compte que la seva execució ha de finalitzar-se el 30 de setembre. 
 
 

8. 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. 
 
 

- ASSUMPTES PLE ORDINARI 



 
Atesa la coincidència de la data prevista per a la convocatòria del Ple del quart trimestre 
amb el dia festiu de Sant Esteve, es convocarà el Ple ordinari pel dimecres següent 28 de 
desembre a les 7 de la tarda. 
Els assumptes a incloure a l’ordre del dia son temes econòmics: pressupost, pla econòmic 
financer i modificacions pressupostàries. L’adjudicació del contracte d’obres dels vestidors 
de la zona esportiva en el supòsit que l’adjudicatari atengui el requeriment de documentació 
preceptiva. L’elecció del/ de la jutge/ssa de pau. Conveni amb el Consell Comarcal sobre 
l’EDAR de Vilalleons; a banda dels temes que s’han d’incorporar en qualsevol Ple ordinari. 
 

- ALTRES 
- Elecció del/de la Jutge/ssa de Pau. 

 
Atenent el número de sol·licituds presentades en la convocatòria pública per a la designació 
dels càrrecs de jutge/ssa de pau, titular i substitut/a, i considerant que l’elecció ha d’obeir a 
la idoneïtat del candidat, es creu convenient tenir una entrevista amb cadascun dels 
interessats, per la qual cosa es crea una comissió formada per Francesc Hervías, Cristina 
Suñén i un regidor de l’oposició, amb l’objecte de respectar els principis d’igualtat i capacitat 
que son propis de la funció pública, més enllà de no incórrer en causes d’incapacitat o 
incompatibilitat,  evitant designacions arbitràries i discrecionals,  proposant el candidat més 
idoni al Ple de la Corporació. 
 
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 
 


