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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 7/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 3 d’abril de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre 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 7/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Autoritzacions ocupació domini públic parades de roses i llibres “diada de 

Sant Jordi”. 
5. Informacions regidories:  

- 9a edició Fira del Tupí 
- 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 20 de març de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 7/2017. 
 

Vista la relació 7/2017 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  80.736,42 €, 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.  17/17 
Data sol·licitud:  2 de març de 2017 
Obres: canvi porta d’accés al garatge 
 
Expedient núm.  18/17 
Data sol·licitud:  3 de març de 2017 
Obres: fer pou al jardí per geotèrmia i ajudes de paleta 
 
Expedient núm.  19/17 
Data sol·licitud:  7 de març de 2017 
Obres: canvi de rajola del bany 
 
Expedient núm.  21/17 
Data sol·licitud:  10 de març de 2017 
Obres: reparar la paret existent de la part nord del jardí 
 
Expedient núm.  22/17 
Data sol·licitud:  14 de març de 2017 
Obres: refer la cuina i posar rajoles 
 
Expedient núm.  23/17 
Data sol·licitud:  14 de març de 2017 
Obres: canviar safareig i arrebossar paret i canviar barbacoa de lloc 
 
Expedient núm.  1p/17 
Data sol·licitud:  3 de març de 2017 
Llicència urbanística de parcel·lació i divisió en règim de propietat horitzontal  
 



 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda concedir llicència urbanística d’obra i de parcel·lació i divisió en 
règim de propietat horitzontal, 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. 
 

4. AUTORITZACIONS OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PARADES DE ROSES 
I LLIBRES “DIADA DE SANT JORDI”. 

 
Vistes les sol·licituds per a la instal·lació de parades de roses i llibres a la diada de 
Sant Jordi d’aquest any, en el següents emplaçaments: 
 
-Colla Gegantera.................................................................................Carrer de Núria, 8 
-Botiga “Àmbit Riera”...............................................Carrer de Núria, 2 (davant Can Nis) 
-AMPA Escola Bellpuig..........................Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, 17 
-AMPA Escola El Roser.................................Placeta cantonada carrer de Calldetenes, 
avinguda de Puig i Cunyer i avinguda de Vic (matí) . Plaça de Catalunya (tarda). 
-Pares escola Bellpuig (parada de llibres)........................................Plaça de Catalunya 
-Botiga “El vuit”...................................................................................Carrer Albereda, 8 
 
Entenent que les parades de llibres i roses formen part d’una diada festiva i 
participativa, en la que l’Ajuntament ha programat moltes activitats i que aquest any 
coincideix amb el 40è Aplec caramellaire. 
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer: Autoritzar la instal·lació de parades de llibres i roses a la diada de Sant Jordi 
2017, als següents sol·licitants: 
 
-Colla Gegantera.................................................................................Carrer de Núria, 8 
-Botiga “Àmbit Riera”...............................................Carrer de Núria, 2 (davant Can Nis) 
-AMPA Escola Bellpuig..........................Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, 17 
-AMPA Escola El Roser.................................Placeta cantonada carrer de Calldetenes, 
avinguda de Puig i Cunyer i avinguda de Vic (matí) . Plaça de Catalunya (tarda). 
-Pares escola Bellpuig (parada de llibres).........................................Plaça de Catalunya 
-Botiga “El vuit”...................................................................................Carrer Albereda, 8 
 
 
Segon: Notificar aquest acord als interessats, fent-los notar l’obligació de complir la 
normativa de reciclatge de les deixalles generades. 
 
 

5. INFORMACIONS REGIDORIES:  
- 9a EDICIÓ FIRA DEL TUPÍ 

 
Propera edició de la Fira del Tupí dies 27 i 28 de maig. Temes pendents: 

- Reorganització emplaçament parades 
- Senyalització 
- Col·locació Tupí entrada poble 
- Designació presidència d’honor 

Gestionen el tema la regidoria de turisme 
 



 
- 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. 
 

- ALTRES 
- ESPORGA ARBRES CARRETERA DE VIC. 

Explicació actuació executada. Problemàtica arbrat en diversos sectors del municipi, 
necessitat de disposar d’un pla director de l’arbrat. Sol·licitar suport tècnic Diputació de 
Barcelona. 
Gestiona el tema la regidoria de medi ambient. 
 

- CANVI SISTEMA RECOLLIDA RESIDUS 
Previsió implantació tardor 2017. Calendari: 

- Publicitat de les dades i obertura període de consultes  
- Reunió veïns per a exposició i resolució de consultes 

Gestiona el tema la regidoria de serveis 
 

- COL·LABORACIÓ CASA MUSEU VERDAGUER 
Projecte conjunt amb la Fundació Jacint Verdaguer de Folgueroles per a col·laborar en 
la promoció del territori a través de la figura de l’escriptor. 
Gestiona el tema la regidoria de turisme. 
 

- JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAMPSALARGA 
Resum dels acords relacionats amb la finalització de la urbanització del pla parcial de 
Campsalarga. Aprovació certificació d’obra, de despeses de gestió. Fraccionament 
pagament liquidacions. Objectiu acabament obres i liquidació Junta de Compensació 
exercici 2017. 
Convocades reunions tècnics municipals i directors d’execució de la urbanització. 
 

- AGENDA 
- Reunió Diputat Jordi Fàbrega. Projecte itinerari per a vianants i 

bicicletes des del Puig 
- Comiat Cap del servei de manteniment 
- Visita residència avis Taradell 
- Bicitrial 
- Il·lusions a taula: Nit solidària d’Osona en benefici d’ADFO organitzat 

per Rotary Club de Vic-Osona.  
 
 
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 

 


