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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 20/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 7 de novembre de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre  a 3/4 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 20/2016. 
3. Llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions d’activitats. 
5. Beca Josep Romeu 2016-2017. 
6. Licitació del contracte de subministrament de maquinària de serveis. 
7. Reclamacions de responsabilitat patrimonial. 
8. Sol·licitud alta servei e-Set de l’Administració Oberta de Catalunya. 
9. Convocatòria per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de 

població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 
10. Informacions regidories:  

- Instàncies i queixes veïns 
- Despeses enllumenat Font d’en Titus 



- Inici de les obres del camí de la Mata 
- 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 17 d’octubre de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de 
ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 20/2016. 
Vista la relació 20/2016 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 41.078,25 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 
 

3. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES. 
 

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

 
Expedient núm.  80/16 
Data sol·licitud:  19 de setembre de 2016 
Obres: finalització de les obres de rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres (50% restant) 
 
Expedient núm.  86/16 
Data sol·licitud:  11 d’octubre de 2016 
Obres: reformar la cuina i instal·lar calefacció 
 
Expedient núm.  87/16 
Data sol·licitud:  11 d’octubre de 2016 
Obres: redistribució d’un habitatge i formació de dos porxos 
 
Expedient núm.  89/16 
Sol·licitant: Manuel Torres Lara 

Obres: treure banyera i col·locar plat de dutxa 
 

Expedient núm. 90/16  
Data sol·licitud:  19 d’octubre de 2016 
Obres: construcció d’una piscina 



Expedient núm.  91/16 
Data sol·licitud:  21 d’octubre de 2016 
Obres: obertura i tancament de rasa de 3 m. per l’estesa de BT per un nou 
subministrament 
 

Expedient núm.  92/16 
Data sol·licitud:  25 d’octubre de 2016 
Obres: treure banyera i col·locar plat de dutxa 
 
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) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicència de 
primera ocupació dels habitatges: 

 

Data sol·licitud: 20 d’octubre de 2016 
Concepte: llicència 1a. ocupació habitatge unifamiliar aïllat 
 

Data sol·licitud: 27 d’octubre de 2016 
Concepte: llicència 1a. ocupació habitatge unifamiliar aïllat 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència de primera ocupació, amb les condicions establertes en 
els corresponents informes tècnics, i notificar-ho als interessats, amb liquidació de la taxa 
corresponent.  
 
 

4. COMUNICACIONS D’ACTIVITATS. 
 
Expedient 3/2016. En data 3 de maig de 2016, va presentar, davant aquest Ajuntament, 
una comunicació prèvia d’obertura per a l’exercici d’una activitat de centre de perruqueria, 
tractaments capil·lars i bellesa,  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 la interessada 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 activitat de centre de perruqueria, tractaments capil·lars i bellesa, en quest 
municipi, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta 
corporació local. 
 
Segon.- La interessada exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ella mateixa, 
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 la interessada. 
 
 

5. BECA JOSEP ROMEU 2016-2017 
 

1.Vista la renúncia presentada per Ignasi Isern i Vinyet a l’accèssit que li va ser atorgat 
per la proposta de treball “Govern municipal a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons 1979-
2015”, d’acord amb la valoració que consta a l’acta del Jurat de la Beca de Recerca 

Josep Romeu, III convocatòria 2016-2017, de data 16 de maig de 2016. 
 
Vist el que disposa l’article 12 de les Bases reguladores de la Beca 2016-2017 sobre la 
possibilitat de la renúncia per part del beneficiari i atès que no procedeix cap 
reintegrament perquè no s’ha fet cap pagament anticipat. 
 
2. Vista la sol·licitud de pròrroga del termini per a la realització del projecte “Aquí, Ràdio 
Sant Julià de Vilatorta!”, amb accèssit en la convocatòria de la Beca Josep Romeu 2014-
2015 presentada per Carles Fiter i Verdaguer, Meritxell Vilamala i Bové i Amy Von Arend. 
 
Vist el que disposa l’article 7 de les Bases reguladores 2014-2015 sobre l’atorgament de 
pròrroga per a la realització del projecte. 

 
3. Atès que renunciat l’accèssit de la Beca Josep Romeu 2016-2017, i tenint en compte 
que la beca havia quedat deserta, es creu convenient avançar l’anualitat de la nova 
convocatòria i en conseqüència s’han redactat unes noves bases de la Beca Josep 
Romeu 2017-2018. 
 
Vistes les bases reguladores de la Beca Josep Romeu 2017-2018, que recullen els temes 
objecte de subvenció. 
 



Vista la convocatòria de la beca en règim de concurrència competitiva, dotada amb 2.500 
€ i que preveu la possibilitat d’atorgament d’un accèssit per import de 1.000 € com a 
recompensa immediatament inferior al premi de la beca si es considera que un treball 
mereix aquest reconeixement.  
 
Per unanimitat dels 3 regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia del senyor Ignasi Isern Vinyet a l’accèssit atorgat en la 
convocatòria de la Beca Josep Romeu 2016-2017. 
 
Segon.- Atorgar una pròrroga per a la realització del projecte “Aquí, Ràdio Sant Julià de 
Vilatorta!”, amb accèssit en la convocatòria de la Beca Josep Romeu 2014-2015 
presentada per Carles Fiter i Verdaguer, Meritxell Vilamala i Bové i Amy Von Arend. 
 
Tercer.- Aprovar les bases de la beca Josep Romeu 2017-2018. 
 
Quart.- Convocar la beca corresponent als anys 2017-2018, i fixar el termini de 
presentació de propostes fins el 21 d’abril de 2017. 
 
Cinquè.- Condicionar la despesa a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2017 que 
prevegi a l’aplicació pressupostària corresponent l’import de la beca i de l’accèssit que 
s’atorgui. 
 
Sisè.- Publicar les bases i la convocatòria de la beca Josep Romeu 2017-2018 en el 
BOP, en el DOGC, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web. 
Setè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
 

6. LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA 
DE SERVEIS. 

 
Vista la memòria redactada pel regidor de serveis, en el qual es posa de manifest la 
necessitat que te l’àrea de serveis i manteniment de l’Ajuntament de disposar d’un vehicle 
especial que els permeti fer treballs en alçada com esporga d’arbres, instal·lació 
d’enllumenat nadalenc, instal·lar cartells i altres elements...que faciliti les feines de 
paleteria com ara treure runa, empalar sorra, carregar camió, moure saques de sal i 
palets... 
 
Vist el cost econòmic anual que té per l’Ajuntament la contractació a tercers la realització 
d’aquests treballs o el lloguer de la maquinària per posar a disposició del personal propi. 
 
Atesa la possibilitat, segons l’informe emès per una empresa del sector, d’adquirir en 
condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que ha cessat definitivament la 
seva activitat comercial, un vehicle especial de la marca MERLO amb els següents 
complements: pluma amb cabestrant, plataforma aèria portapersones i pala. 
 



Vist el plec de clàusules administratives particulars amb el corresponent plec de 
prescripcions tècniques, redactats a l’efecte per a la contractació del subministrament 
d’un vehicle especial d’obra i serveis, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
atenent el supòsit contemplat a l’article 173. e) del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic: subministrament concertat en condicions especialment avantatjoses amb 
un proveïdor que cessi definitivament en les seves activitats comercials. 
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars de la contractació del subministrament d’un vehicle especial 
d’obra i serveis, mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment de negociació amb el proveïdor que ha cessat 
la seva activitat comercial, d’acord amb els criteris establerts en el plec de clàusules. 
 
Tercer.- Condicionar aquest acord a l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària 
aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’octubre, que preveu 
crèdit pressupostari per atendre la despesa de la contractació del subministrament. 
 
 

7. RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 
 

Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada en data 19 d’octubre de 
2016, contra l’Ajuntament pels danys soferts a conseqüència d’una caiguda a l’avinguda 
de Jaume Balmes suposadament provocada pel mal estat de la vorera. 
 
Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada en data 25 d’octubre de 
2016, contra l’Ajuntament pels danys soferts suposadament per la col·lisió d’un vehicle 
amb un porc senglar al vial que va des de la carretera BV5202 a Santa Eugènia de 
Berga. 
 
Vist el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, respecte les especialitats del procediment de 
responsabilitat patrimonial, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic, pel que fa a la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. 
 
Considerant que ambdues reclamacions compleixen els requisits establerts als articles 66 
i 67.2 de la Llei del procediment administració comú. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament, s’acorda: 
 



Primer.- Disposar l’inici del procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial 
contra l’Ajuntament pels danys soferts a conseqüència d’una caiguda a l’avinguda de 
Jaume Balmes suposadament provocada pel mal estat de la vorera. 
 
Segon.- Disposar l’inici del procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial a 
instància, contra l’Ajuntament pels danys soferts suposadament per la col·lisió d’un 
vehicle amb un porc senglar al vial que va des de la carretera BV5202 a Santa Eugènia 
de Berga. 
 
Tercer.- Designar instructor dels procediments de reclamació patrimonial esmentats el 
regidor d’hisenda, senyor Francesc Hervías Rodríguez. 
 
Quart.- Sol·licitar informe al servei que el seu funcionament ha ocasionat la presumpte 
lesió indemnitzable. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les interessades, fent constar que: 
 

1.  Les interessades en qualsevol moment anterior al tràmit d’audiència poden 
aportar documents o altres elements que seran tinguts en compte en la proposta 
de resolució. 

2. Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sense notificació de la 
resolució expressa, o formalització de l’acord, es podrà entendre que la resolució 
és contrària a la indemnització. 
 

 
                                                                                                                                                
 

8. SOL·LICITUD ALTA SERVEI E-SET DE L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA. 

 
Atesa la necessitat d’adaptar aquesta administració local a les previsions d’administració 
electrònica establertes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que és vigent des del 2 d’octubre d’aquest any. 
 
Vista la possibilitat d’adoptar el mètode de treball e-SET per aplicar-lo a un programa 
informàtic que permeti la gestió electrònica dels expedients, mètode que ofereix el 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament, s’acorda: 
 
Primer.- Declarar que l’ens coneix les condicions de prestació del servei e-SET i que 
compleix actualment amb els requisits mínims exigits per a poder-ho sol·licitar. 
 
Segon.- Acceptar els següent compromisos que es deriven de l’adopció del servei e-SET: 

a) Adoptar íntegrament el model de treball e-SET. 
b) Nomenar formalment un cap de projecte intern i un responsable polític del 

projecte. 



c) Fer una sessió de presentació del projecte a la totalitat de la plantilla amb 
presència de l’equip de govern i els responsables del servei e-SET. 

d) Convalidar mitjançant acord dels òrgans competents els protocols de 
funcionament que es derivin de la implantació del model. 

e) L’organització establirà els mecanismes necessaris perquè les sessions de 
formació hi pugui assistir la totalitat de les persones implicades per la implantació 
del servei sense interrupcions. 

f) Respectar els cronogrames de sessions de desplegament consensuats 
prèviament. 

g) Adquirir el material mínim establert en el manual per avançar en el desplegament 
h) Desplegar una campanya ciutadana amb els mitjans que disposi l’ens. 

 
Tercer.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del 
servei e-SET per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu 
electrònica. 
 
Quart.- Sol·licitar al Consorci AOC l’alta al servei e-SET. 
 
Cinquè.- Tramitar la modificació pressupostària que correspongui per disposar del crèdit 
necessari per assumir el cost del servei, d’acord amb les condicions específiques del 
servei per al 2016 

- Partida pressupostària: 16.920.467.00 
- Import: 5.175 € 

 
Sisè.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present 
sol·licitud. 
 
 

9. CONVOCATÒRIA PER AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN 
URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ AFECTATS PER LA LLEI 
5/2003, DE 22 D’ABRIL. 

 
Vista la Resolució ARP/2439/2016, de 24 d’octubre, per la qual es convoquen per a 2017 
els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats 
per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, que es regeixen per les bases aprovades per l’Ordre 
ARP/279/2016, de 17 d’octubre. 
 
Atès que l’any 2014 l’Ajuntament ja va concórrer a la convocatòria que amb el mateix 
objecte va publicar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural  de la Generalitat, amb una memòria redactada pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal d’Osona, sol·licitud que va ser inclosa en una llista de reserva com a actuació 
admesa a la convocatòria ajustada a l’objecte subvencionable d’acord amb la 
convocatòria i que no va resultar beneficiària per manca de crèdit, segons Resolució de 
data 18 de juliol de 2014 del Director General del Medi Natural i Biodiversitat. 
 



Atès que les actuacions previstes a la memòria de l’any 2014 continuen essent vigents a 
data d’avui a la zona del Perer, a l’Albereda i a Vora bosc, per les quals disposàvem de 
totes les autoritzacions dels particulars afectats. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada, redactada i adaptada a aquesta convocatòria per 
part del serveis tècnics del Consell Comarcal d’Osona, relativa a les actuacions a les 
franges de protecció de les zones: el Perer, l’Albereda i Vora Bosc, amb un import total de 
5.132,82 €. 
 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de la Resolució ARP/2439/2016, de 24 d’octubre, 
per la qual es convoquen per a 2017 els ajuts per al tractament de la vegetació en 
urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, que es 
regeixen per les bases aprovades per l’Ordre ARP/279/2016, de 17 d’octubre, presentant 
la memòria aprovada, sol·licitant el 60% de la subvenció, amb un màxim de 1.200 € per 
hectàrea, d’acord amb les bases de la convocatòria. 
 
 

10. 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. 
 

- DESPESES ENLLUMENAT FONT D’EN TITUS 
 

L’Ajuntament de Calldetenes ha entregat a l’Ajuntament una relació de les despeses 
d’enllumenat del sector de la Font d’en Titus i de la Font d’en Pep, corresponents als 
exercicis en els quals l’Ajuntament de Calldetenes no va autoritzar el canvi de titular dels 
comptadors de subministrament elèctric.  

 
 

- INICI DE LES OBRES DEL CAMÍ DE LA MATA 
 
Està previst l’inici dels treballs previstos a la memòria valorada de l’obra “Construcció dels 
vorals del camí de la Mata i millora dels accessos” durant aquesta setmana. L’obra 
l’executarà Obres i Paviments Bou, SL a través d’un contracte menor per raó de l’import 
de 55.705,56 €. 
 

- ALTRES 
 

- DEA.  
 
Cost de manteniment anual dels equips instal·lats. Gestiona el tema la regidoria de salut. 



 
- PRESSPOSTOS 2017. 

 
Preparació del pressupost per a l’exercici 2017, convocatòria regidories. Gestiona el tema 
la regidoria d’hisenda. 
 

- RECEPCIÓ OBRES DE RESTAURACIÓ DE CA L’ANGLADA. 
 
Els tècnics directors de l’obra de “Restauració de Ca l’Anglada” estan elaborant la darrera 
certificació de l’obra i presentaran una justificació tècnica de la demora de la segona fase 
de l’obra, a banda de la recepció de mateixa. Gestiona tema la regidoria d’urbanisme i 
serveis. 
 
 
 
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 
 

 


