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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 15/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 1 d’agost de 2016 
Horari: de 2/4 de 9  a  2/4 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 15/2016. 
3. Liquidació comptes SOREA 2n trimestre 
4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Comunicacions activitats. 
6. Llicència urbanística projecte “Osona, territori Camper”. 
7. Denúncia contaminació acústica. 
8. Nova esmena conveni col·lectiu personal laboral. 
9. Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per a l’execució, coordinació, 

cooperació, finançament i desenvolupament de programes de l’àrea d’atenció 
a les persones. 

10. Sol·licitud de subvenció per a projectes de foment de la recollida selectiva de 
la fracció orgànica de residus municipals. 



11. Sol·licitud de subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació pel Pla Únic d’Obres i Servei de Catalunya 2016-2017. 

12. Adhesió a la sol·licitud del Consell Comarcal d’Osona de subvenció d’àrid 
reciclat dels residus de la construcció per al camí de Rocafarigola. 

13. Informacions regidories: 
- Estat actual instal·lacions prevenció d’incendis 
- Altres 

 
 

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

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 15/2016. 
Vista la relació 15/2016 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  
146.138,97 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. LIQUIDACIÓ COMPTES SOREA 2N TRIMESTRE 
 

Vist l’estat de comptes del 2n. 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 d’ 11.963,49 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 2n. trimestre de 2016 de l’empresa SOREA per un 
saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’ 11.963,49 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 2n. trimestre al compte bancari núm. ES88 
0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 

4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES. 

 
Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  59/16 
Data sol·licitud:  14 de juliol de 2016 



Sol·licitant: Antònia Ureña Montilla 
Obres: fer la tancar de carrer d’un metre d’alçada i la resta de 0,80 m. vegetal 
Emplaçament: carrer Lleida, 13 
 
Expedient núm.  60/16 
Data sol·licitud:  21 de juliol de 2016 
Sol·licitant: Joan Tortadès Roca 
Obres: canviar les teules existents i posar aïllament 
Emplaçament: carrer Barcelona, 6 
 
Expedient núm.  61/16 
Data sol·licitud:  28 de juliol de 2016 
Sol·licitant: Amalia de Haro Vico 
Obres: fer mur tanca jardí i tanca principal davant la casa 
Emplaçament: carrer Centre, 26-28 

 
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. COMUNICACIONS ACTIVITATS. 
 

1) Canvi nom titularitat activitat existent: 
 

Vista la sol·licitud següent demanant el canvi de nom de la titularitat de l’activitat: 
 

Nou titular: Verónica  Arroyave  Arroyave 
IMés – Cafeteria & Restaurant  
Data sol·licitud: 19 de juliol de 2016 
Activitat: bar restaurant 
Avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 19, bxos. 
Sant Julià de Vilatorta 
   
Antic titular: Restaurant la Troballa SCP (Esteve Camps Sala) 
Activitat:   restaurant braseria (exp. 3/00) 

 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i adequació de la 
normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient, fent constar que caldrà 
aportar: 

- Certificat d’instal·lador elèctric 
- Contracte manteniment extintors 
- Assegurança de responsabilitat civil 

 



Vist el que disposa l’article 36 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en relació a la 
transferibilitat de les activitats que hi estan sotmeses. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de la següent activitat:  
 

Nou titular: Verónica  Arroyave  Arroyave 
IMés – Cafeteria & Restaurant  
Data sol·licitud: 19 de juliol de 2016 
Activitat: bar restaurant 
Avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 19, bxos. 
Sant Julià de Vilatorta 
   
Antic titular: Restaurant la Troballa SCP (Esteve Camps Sala) 
Activitat:   restaurant braseria (exp. 3/00) 

 
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en els 
deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de l’antic 
titular. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la interessada, requerint-la perquè aporti la 
següent documentació: 
 

- Certificat d’instal·lador elèctric 
- Contracte manteniment extintors 
- Assegurança de responsabilitat civil 

 

2) Règim de comunicació activitats:   

1. Expedient 4/2016. En data 27 de juliol de 2016, Josefina Pujada Sanglas, en nom i 
representació de la societat Residencial Comtes d’Osona, va presentar, davant aquest 
Ajuntament, una comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic, al carrer 
Comtes d’Osona, núm.3 de Sant Julià de Vilatorta.  
 
L’activitat d’habitatge d’ús turístic està regulada en el títol II del Decret 159/2012, de 20 de 
novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. 
 
De la comunicació prèvia de l’inici de l’activitat es dedueixen les dades de l’habitatge i la 
seva capacitat legal màxima, les dades de la persona propietària, les dades de la persona 
gestora de l’habitatge i el número de telèfon per atendre de manera immediata 
comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.  
 



Tanmateix s’acompanya la comunicació de la declaració responsable de disposar de a 
cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica i assegurança de responsabilitat 
civil. 
 
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal en data 29 de juliol de 
2016 s'ha constatat que la capacitat es correspon amb l’assenyalada en la cèdula 
d’habitabilitat i es considera apte per a l’ús turístic. 
 
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 declaració, que 
Josefina Pujada Sanglas exerceix l’activitat d’habitatge turístic al carrer Comtes d’Osona 
núm.3 del municipi, en virtut de la declaració responsable 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, sens perjudici del 
dret de propietat i de tercers, i estarà subjecte al que disposa el títol II del vigent Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús 
turístic, o normativa que la substitueixi. 
 
Tercer.- Comunicar, a través de l’EACAT, al Registre de Turisme de Catalunya, l’alta de 
l’habitatge d’ús turístic. 
 
Quart.- 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 €. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada. 
 

6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA PROJECTE “OSONA, TERRITORI CAMPER”. 
 
La Junta de Govern Local en data 2 de maig de 2016 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarca d’Osona i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
per al finançament i execució de les obres del projecte “Osona, territori camper” 
d’adequació d’una àrea d’autocaravanes a l’aparcament del parc de les Set Fonts, 
conveni ja formalitzat amb el Consell Comarcal. 
 
Tanmateix es va acordar tramitar la sol·licitud de llicència urbanística amb les condicions 
que estableix el conveni. 
 
El President del Consell Comarcal, en data 3 de juny de 2016 va declarar aprovat 
definitivament el projecte tècnic denominat “Osona Territori Camper. Projecte executiu de 
12 àrees d’autocaravanes a la comarca d’Osona”. 



Atès que hi ha alguns aspectes del projecte que cal puntualitzar per al corresponent 
atorgament de la llicència urbanística i considerant que la part del projecte referent al 
municipi de Sant Julià de Vilatorta no és prioritari en el temps respecte d’altres inclosos 
en el mateix, s’acorda concertar una reunió tècnica a principis de setembre amb 
responsables del Consell Comarcal amb el regidor de turisme Lluís Solanas Roca, com a 
representant de l’Ajuntament a la comissió mixta de seguiment, gestió, interpretació i 
execució del conveni, amb l’assessorament de l’arquitecte municipal. 
 
 

7. DENÚNCIA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 
 
Vista la denúncia administrativa per contaminació acústica presentada per Francisco 
J.Ramos Mena i M.Carmen Doñate Ruiz, per les activitats lúdico-musicals que segons els 
denunciants es duen a terme a l’habitatge del carrer de l’Albereda núm.28, contigu al seu 
habitatge. 
 
Vistos els antecedents que consten a l’Ajuntament en relació a aquest expedient, 
especialment la intervenció del Servei Comarcal de Mediació Ciutadana i Comunitària 
d’Osona i l’informe d’avaluació de soroll emès per part de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe d’avaluació d’impacte acústic que s’adjunta a la denúncia que contradiu els 
nivells d’immissió sonora resultants de l’informe de la Diputació de Barcelona, emès en 
data gener de 2015. 
 
Considerant que l’informe aportat pels denunciants està datat recentment i que segons la 
denúncia els sorolls han augmentat. 
 
D’acord amb el que disposa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i el seu Reglament aprovat per Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, la inspecció, control i sanció en matèria de contaminació acústica de les 
activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, és competència de 
l’Ajuntament, que exercirà l’actuació inspectora d’ofici o com a conseqüència de denúncia 
formulada per persona interessada. 
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer.- Incoar expedient administratiu per a la comprovació i verificació dels fets 
denunciats per part de Francisco J.Ramos Mena i M.Carmen Doñate Ruiz, per les 
activitats lúdico-musicals que segons els denunciants es duen a terme a l’habitatge del 
carrer de l’Albereda núm.28, contigu al seu habitatge. 
 
Segon.- Designar el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Lluís Solanas Roca, per a 
la instrucció de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns. 
 



 
 
 
 
 

8. NOVA ESMENA CONVENI COL·LECTIU PERSONAL LABORAL. 
 

En data 4 d’abril de 2016  l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va enviar a través de la 
plataforma REGCON al Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat 
de Catalunya el Conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julia de Vilatorta  
(IF62PT38) aprovat el 21 de març de 2016 pel Ple d’aquest Ajuntament a efectes 
d’inscripció i posterior publicació.  
 
En data 11 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar les esmenes introduïdes 
en el conveni atenent el requeriment de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
a excepció de la rectificació dels terminis de prescripció de les faltes que va ser objecte 
d’una al·legació. Aquestes esmenes varen ser presentades a l’autoritat laboral en data 12 
de juliol de 2016 a través de la plataforma Regcon. 
 
Rebut en data 22 de juliol de 2016 nou requeriment de l’Autoritat Laboral per modificar 
l’article 5 relatiu a l’últim paràgraf de l’article, per determinar el termini que ha de passar 
per poder accedir a la solució externa de les discrepàncies que puguin sorgir de 
conformitat amb l’article 85.3 e) de l’ET, es va reunir la Comissió negociadora i varen 
acordar modificar l'article 5 últim paràgraf del Conveni que restarà redactat en els 
següents termes: 
 
Article 5 
Comissió Paritària de Seguiment 
En el termini d’un mes des de l’aprovació del Conveni Col·lectiu pel Ple, es constituirà 
una comissió paritària amb funcions de seguiment, vigilància, control i interpretació 
d’aquest conveni, amb la composició de dues persones per a cadascuna de les parts. 
També correspondrà a aquesta Comissió la conciliació en els conflictes o discrepàncies 
que puguin sorgir en el decurs d’aplicació d’aquest conveni i qualsevol altre que se li 
atribueixi expressament.  
 
La Comissió de seguiment es reunirà a petició de qualsevol de les parts amb caràcter 
ordinari una vegada al semestre. La Comissió també es podrà reunir per raons d’urgència 
a petició de qualsevol de les parts en un termini màxim de 72 hores.  
Els seus acords hauran de ser adoptats per unanimitat.  
Podran assistir a les reunions de la Comissió de seguiment assessors per cadascuna de 
les parts, amb veu però sense vot. Les reunions de la Comissió es formalitzaran en les 
corresponents actes.  
En cas de manca d’acord en el sí de la comissió sobre la interpretació o aplicació, i als 
quatre mesos des de l’inici de la discrepància sense que aquesta s’hagi resolt, ambdues 
parts negociadores acorden expressament i voluntàriament el sotmetiment de la 
discrepància als procediments de conciliació i mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i 
conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) o de qualsevol altre organisme públic que 
es creï a l’efecte, a petició de qualsevol de les dues parts.  



Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’aprova el contingut dels acords adoptats per la Comissió negociadora del conveni 
col·lectiu, i sotmetre’l al Ple de Corporació com a òrgan competent per a la seva 
aprovació. 
 
 

9. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER A 
L’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, COOPERACIÓ, FINANÇAMENT I 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES. 

 
Vist el conveni tipus interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona 
i els Ajuntaments de la comarca d’Osona per a l’execució, coordinació, cooperació, 
finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les 
persones. 
 
Vistos els annexos que s’acompanyen al conveni, que recullen els diferents programes i 
serveis, amb la seva descripció, contingut, beneficiaris, professionals intervinents, 
pressupost, finançament i aportació econòmica municipal. 
 
Tenint en compte que el servei “Xarxa Espais Activa’t” i el programa “Desendolla’t, amb 
energia aprèn i estalvia”, ja compten amb els corresponents convenis aprovats i 
formalitzats per l’Ajuntament. 
 
Considerant que els serveis que s’indiquen a continuació són d’interès municipal i el 
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona és l’eina adequada per a la 
seva gestió. 

- 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 

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

 
Segon: Disposar que el contingut dels convenis vigents amb el Consell Comarcal 
d’Osona referents als serveis esmentats, que contravingui el conveni que s’aprova 
mitjançant aquest acord, s’entendrà substituït pel que es preveu en aquest darrer. 
 



Tercer: Designar la regidora de Benestar social i Família, Trini Subirana Arumí, com a 
representant de l’Ajuntament en la comissió mixta de seguiment, gestió, interpretació i 
execució del conveni. 
 
Quart: Sotmetre l’efectivitat del present acord a la modificació pressupostària 
corresponent per atendre la despesa no prevista per aquests conceptes en el pressupost 
vigent. 
 
Cinquè: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni aprovat. 
 
Sisè: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
 

10. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE FOMENT DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS 
MUNICIPALS. 

 
Vista la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica de residus municipals. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local per acord de data 11 de juliol va aprovar 
encarregar a l’empresa Recollida de Residus d’Osona l’elaboració d’un estudi sobre el 
sistema de recollida en el municipi, per tal de treballar les dades relatives al servei com 
ara la fi de la vida útil dels contenidors, l’estabilització dels resultats del reciclatge sense 
millora, l’import de la taxa per sobre de la mitjana dels municipis de la comarca, el mal ús 
dels contenidors que s’utilitzen sense discriminar en funció dels residus... 
 
El regidor de serveis tindrà una reunió amb els responsables de l’empresa Recollida de 
Residus d’Osona per tal de concórrer a la convocatòria  amb un projecte adaptat a les 
conclusions derivades de l’estudi que se’ls va encarregar. 
 

11. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A DESPESES DE REPARACIONS, 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ PEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEI DE 
CATALUNYA 2016-2017. 

 
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria 
per a aquest període. 
 
Vista la memòria descriptiva de les actuacions de reparació, manteniment i conservació 
en béns municipals, que el seu cost es correspon amb l’article pressupostari 21 i que 
s’han dut a terme o s’hi duran en el període de temps comprès entre el dia 1 de gener de 
2016 i 31 de desembre de 2016 per les actuacions subvencionades de l’anualitat 2016 i 
entre el dia 1 de gener de 2017 i 31 de desembre de 2017, per les actuacions 
subvencionades de l’anualitat 2017. 
 



Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: Concórrer a la convocatòria de subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 
2016-2017,  
 
Segon: Aprovar la memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la 
subvenció. 
 
 

12. ADHESIÓ A LA SOL·LICITUD DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA DE 
SUBVENCIÓ D’ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
PER AL CAMÍ DE ROCAFARIGOLA. 

 
Vista la Resolució TES/1468/2016, de 16 de maig, per la qual es fa pública la 
convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb 
marcatge CE en obres promogudes pels ens locals de Catalunya. 
 
El Consell Comarcal d’Osona ha demanat a l’Ajuntament si està interessat en concórrer a 
la convocatòria d’una manera conjunta a nivell comarcal a la subvenció d’àrid reciclat per 
al manteniment de camins. 
 
Atès que és d’interès municipal l’execució del Pla de camins del Consell Comarcal 
d’Osona, en el qual s’inclou el camí de Rocafarigola. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda demanar al Consell Comarcal d’Osona que inclogui el camí de 
Rocafarigola en la sol·licitud de subvenció convocada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge 
CE en obres promogudes pels ens locals. 
 
 
 

13. INFORMACIONS REGIDORIES: 
- ESTAT ACTUAL INSTAL·LACIONS PREVENCIÓ D’INCENDIS 

 
El regidor de medi ambient fa referència a l’informe que l’Associació de Defensa Forestal 
ha emès en relació a l’estat actual de les instal·lacions associades a la prevenció 
d’incendis. Demanarà que el Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona es faci 
càrrec del manteniment de les basses i dels hidrants que hi ha situats en sòl no urbà; i 
per altra banda considera imprescindible que cada primavera es repassi l’informe de 
l’estat de les instal·lacions per part de l’ADF i el validi per part de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Gestiona el tema el regidor de Media Ambient. 
  



- ALTRES 
- OBRES D’ACCÉS A L’EIX TRANSVERSAL 

Recurs contenciós-administratiu interposat per diversos afectats contra el Departament 
de Territori i Sostenibilitat: El Jutjat ha demanat un certificat a l’Ajuntament sobre les 
diverses propostes d’accés des de l’Eix Transversal que han entrat a l’Ajuntament. 
Termini 15 de setembre de 2016. 
 
Entrada en servei d l’obra: mes de setembre. 
 
Circulació i sentit del trànsit en el polígon industrial accés a la carretera BV 5202: 
Plantejament del Servei de Carreteres  de la Diputació: proposta temporal de sentit únic, 
a l’espera de tenir una proposta definitiva al cap d’uns mesos. Alcalde reunió amb la 
direcció de l’obra per estudiar els sentits de la circulació. 
 

- CARRIL DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DAVANT L’ESCOLA 
BELLPUIG i COL·LEGI DEL ROSER 

 
Estudi de la viabilitat de senyalitzar un carril per a facilitar el trànsit al carrer de 
Calldetenes i al carrer de Ramon Llull en les hores puntes d’obertura i tancament dels 
centres. La proposta es farà en coordinació amb les escoles. 
 
Gestiona el tema la regidora d’educació. 
 
 
 
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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