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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 17/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 23 d’octubre de 2017 
Horari: de 2/4 de 8 a les 9 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: 

- Trini Subirana  Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Montserrat Piqué Val, regidora 

 
Assisteix com a secretària-interventora: 

- Rosa Martínez Costa 
  

ABSENTS 
 
- Divina Costa Muntadas, regidora 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de factures relació 17/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions activitats. 
5. Sol·licitud activitat musical. 
6. Informacions regidories:  

- Instàncies i queixes veïns 
- Assumptes Ple extraordinari 
 

 



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 2 d’octubre de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 17/2017. 
 

Vista la relació 17/2017 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes 
amb càrrec al pressupost municipal exercici 2017 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 49.481,55 € segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES 

 
Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  88/17 
Data sol·licitud:  28 de setembre de 2017 
Obres: fer paviment estampat entrada vivenda 
 

Expedient núm.  89/17 
Data sol·licitud:  30 de setembre de 2017 
Obres: construcció d’un habitatge bifamiliar aparellat 
 

Expedient núm.  90/17 
Data sol·licitud:  2 d’octubre de 2017 
Obres: construcció d’una piscina 
 
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, d’acord 
amb l’informe del tècnic municipal. 
 
 

4. COMUNICACIONS ACTIVITATS. 
 
Expedient 7/2016. En data 4 d’agost de 2017, la Fundación Real Monasterio Santa 
Isabel, va presentar, davant aquest Ajuntament, una comunicació prèvia d’obertura per 
a la modificació de l’exercici d’una activitat existent de casa de colònies, a l’avinguda 
de Vic, núm. 13,  d’aquest municipi.  
 
Vist 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. 
  



Vist l’informe de l’enginyer municipal emès en sentit favorable. 
  
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 la Fundación Real Monasterio Santa Isabel exerceix una modificació de l’activitat 
existent de casa de colònies, a l’avinguda de Vic, núm. 13, 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 19: Procediment de comprovació de 
modificacions d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental, per un import 
de 218 €. 
  
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat 
 

5. SOL·LICITUD ACTIVITAT MUSICAL. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la representant del bar El Jepi SCP, per la qual 
sol·licita autorització per a poder tancar el bar a les 5:00 hores de la matinada, en 
motiu de la celebració de la festa de final d’estiu, el proper dia 28 d’octubre de 2017. 
 
Vist el que disposa l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, d 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament. 
 
Vista l’ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments de bar i 
restauració. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la representant del bar El Jepi SCP, a la celebració de la festa de 
la castanyada el dia 28 d’octubre de 2017, amb les següents condicions d’aforament i 
horari: 
- Aforament: el número màxim de persones no podrà ser superior a 100, atès que a la 
sol·licitud no s’ha acompanyat una memòria de seguretat. 
- Horari: segons l’ordenança reguladora dels horaris de tancament dels establiments 
de bar i restauració aprovada per l’Ajuntament. 
• L’hora de tancament del local, serà a les 2:00 h., considerant que la festa de la 
castanyada és una festa assenyalada, per la qual cosa a l’horari màxim establert pel 
tancament dels locals, a l’hivern, que és a la 1:00 h. s’allarga una hora més. 
• L’horari màxim permès per la terrassa, a l’hivern, serà fins a les 1:30 h., considerant 
que la festa de la castanyada és una festa assenyalada, per la qual cosa a l’horari 
màxim establert pel tancament de les terrasses, a l’hivern, és a les 00:30 h. s’allarga 
una hora més. 
 



Segon.- Fer constar que caldrà prendre les mesures oportunes per tal d’evitar que es 
superin els límits de soroll, que les portes d’entrada, i/o accés al bar s’hauran de 
mantenir tancades, a fi d’evitar que la música pugui molestar als veïns. 
 
Tercer.- L'Ajuntament no es fa responsable de cap incidència ni danys que es puguin 
produir durant la celebració de la festa. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la representant del bar El Jepi SCP. 
 

6. SOL·LICITUD MODIFICACIÓ DE DADES SERVEI e-FACT 
 
L’Ajuntament ja disposa del servei e-Fact que dona el Consorci de l’Administració 
Oberta de Catalunya, per tal de rebre les factures electrònicament d’acord amb el que 
disposa la Llei 25/2013, de 27 de novembre, d’impuls de la factura electrònica.  
 
No obstant, la implementació del nou gestor d’administració electrònica a l’Ajuntament 
està generant una problemàtica que requereix la modificació de dades en el servei e-
Fact de l’AOC. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer: Presentar al Consorci AOC la nova sol·licitud d’alta del servei e-Fact. 
 
Segon: Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del 
Servei per part del Consorci i que es troben publicades a la seva seu electrònica. 
 
Tercer: Habilitar el Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en la present 
sol·licitud. 
 

7. 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 EXTRAORDINARI 
 
En aquest apartat es tracten els assumptes que son objecte de l’ordre del dia del Ple 
de la sessió extraordinària que està convocada a continuació de la Junta de Govern 
Local. 

- Presa de possessió del càrrec de regidora, delegació de funcions i atorgament 
representació en organismes externs de l’Ajuntament. 

- Aprovació provisional ordenances fiscals exercici 2018. 
- Aprovació inicial modificació pressupostària 4/2017. 
- Modificació del conveni d’encomanda de gestió en matèria de residus 

municipals al Consell Comarcal d’Osona. 
- Moció de condemna a la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya. 
- Moció per exigir la llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional de 

Catalunya i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 

 



 
 
 
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 
 


