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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 8/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 24 d’abril de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a ¼ d’1 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 8/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Autoritzacions ocupació domini públic activitats de bar i restauració. 
5. Bases i convocatòria 2017 subvencions a entitats sense ànim de lucre. 
6. Delegació al Consell Comarcal d’Osona del servei de teleassistència. 
7. Organització servei del Casal d’estiu 2017.  
8. Execució contracte d’obres: “Construcció vestidors zona esportiva 

municipal”. 
9. Presentació estudi canvi sistema gestió recollida residus. 



10. Presentació projecte itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5201 i 
passera sobre el pont de la carretera C-25. 

11. Ampliació magatzem municipal. 
12. Inadmissió per part del Tribunal Suprem del recurs de cassació 525/2017 

interposat per l’Ajuntament de Calldetenes. 
13. Sentència Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recurs d’apel·lació 

327/2014. 
14. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona programa 

Enxaneta. 
15.  Informacions regidories:  

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

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 8/2017. 
 

Vista la relació 8/2017 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  122.803,30 €, 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.  24/17 
Data sol·licitud:  21 de març de 2017 
Obres: Instal·lació de 27 pals de fusta, 2 de formigó, substitució d’un pal de fusta per 
un de formigó i desmuntatge de 8 pals de fusta i instal·lació telefònica des del carrer 
de la Mercè, 59 (obra 01704242) per servei telecomunicació. 
 
Expedient núm.  25/17 
Data sol·licitud:  23 de març de 2017 
Obres: canviar porta de garatge i tallar 2 arbres 
 
Expedient núm.  26/17 
Data sol·licitud:  27 de març de 2017 
Obres: arranjament del jardí, col·locació de porta, substitució de tela metàl·lica existent 
i nou paviment de toba. 
 
Expedient núm.  27/17 
Data sol·licitud:  29 de març de 2017 
Obres: substituir el gres del voltant de la piscina 



 
Expedient núm.  28/17 
Data sol·licitud:  30 de març de 2017 
Obres: substituir banyera per plat de dutxa 
 
Expedient núm.  29/17 
Data sol·licitud:  4 d’abril de 2017 
Obres: reparació de teulada 
 
Expedient núm.  30/17 
Data sol·licitud:  4 d’abril de 2017 
Obres: ampliació i reforma en planta primera d’un habitatge unifamiliar aïllat 
 
Expedient núm.  31/17 
Data sol·licitud:  7 d’abril de 2017 
Obres: tancament de perímetre de la parcel.la (addenda a la llicència 99/16) 
 
Expedient núm.  32/17 
Data sol·licitud:  5 d’abril de 2017 
Obres: construcció d’una piscina 
 
Expedient núm.  33/17 
Data sol·licitud:  7 d’abril de 2017 
Obres: canvi de paviment de la pista de tennis (plexipavé) 
 
Expedient núm.  20/17 
Data sol·licitud:  10 de març de 2017 
Obres: construcció d’una piscina 
 
Expedient núm.  34/17 
Data sol·licitud:  12 d’abril de 2017 
Obres: rasa per connexió a claveguera del carrer per connectar a la casa 
 
 
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 ACTIVITATS DE BAR 
I RESTAURACIÓ. 

 
Vista la instància presentada per la representant del restaurant Cal Teixidor, sol·licitant 
permís per a la col·locació de dues botes de vi, que s’utilitzaran com a taulell a la 
vorera del restaurant situat al carrer Major, núm. 13 d’aquesta població. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 



Primer: Autoritzar a la interessada, en representació del restaurant Cal Teixidor, poder 
ocupar  la via pública, en 2 m2, per a col·locar-hi 2 botes de vi a la part de la vorera 
que pertany al restaurant situat al carrer Major, núm. 13 d’aquesta població, deixant un 
espai lliure d’almenys 1 metre pel pas dels vianants. 
 
Segon: Advertir que l’autorització d’aquesta ocupació via pública està subjecte a la 
corresponent liquidació econòmica en aplicació de l’ordenança fiscal núm. 11: taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
Tercer: Notificar el present acord a la interessada, en representació del restaurant Cal 
Teixidor. 
 

 
 

5. BASES I CONVOCATÒRIA 2017 SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE 
ÀNIM DE LUCRE. 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
que estableix en l’article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 11.300 € 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 13.341.480.03; 04.334.480.04 i 
05.326.480.06 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Vista la necessitat d’introduir un coeficient corrector en l’import resultant de l’aplicació 
dels criteris de puntuació previstos a les bases aprovades en l’anterior convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 7 de setembre de 2015 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres que legalment la 
componen: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar  
l’associacionisme entre veïns del municipi i la realització d’activitats i projectes per part 
d’entitats sense ànim de lucre, que els seus estatuts regulin el caràcter gratuït dels 



seus càrrecs, l’obligatorietat d’aprovació dels comptes per part per part de l’Assemblea 
de socis i la condició d’iguals de tots els seus socis. 
 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
11.300 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini 
que en elles s’indica. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de  
11.300 € amb càrrec a les aplicacions: 

- 13.341.480.03 : 3.000 € 
- 04.334.480.04 : 6.500 € 
- 05.326.480.06 : 1.800 € 

 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS. 
 
 

6. DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL D’OSONA DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA. 

 
El Consorci d’Osona de Serveis Socials ha aprovat la creació del Servei de 
teleassistència com a servei social bàsic que forma part de la cartera de serveis 
socials, aprovant-ne el reglament i el preu públic corresponent.  
 
Els Ajuntaments de la comarca podran adherir-se aquest servei que s’integrarà en el 
conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per a 
l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents 
programes de l’àrea d’atenció a les persones, el qual l’Ajuntament va aprovar per 
Junta de Govern Local de data 1 d’agost de 2016. 
 
Atès que els preus públics aprovats pel Consell Comarcal, en els usuaris tipus A, que 
és el més comú en el municipi, suposarien un increment de 5 € a 7,74 € mensuals. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda no incloure el servei de teleassistència en el conveni 
interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per a l’execució, 
coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes de 
l’àrea d’atenció a les persones. 
 
 

7. ORGANITZACIÓ SERVEI DEL CASAL D’ESTIU 2017.  
 
La regidora d’educació planteja la problemàtica de l’organització del casal d’estiu en 
quant a la contractació de monitors/es per tal de respectar les ràtios preceptives i el 
retard de les famílies en les inscripcions dels participants. Per tal d’evitar aquesta 
dinàmica, i amb efectes dissuassoris, a les inscripcions realitzades amb posterioritat al 
mes de maig se’ls aplicarà un increment del 10% sobre els preus establerts en la taxa 
fiscal corresponent. 
 

8. EXECUCIÓ CONTRACTE D’OBRES: “CONSTRUCCIÓ VESTIDORS 
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL”. 

 



En data 20 de març de 2017 aquesta Junta de Govern Local va acordar, vist el 
previsible incompliment del termini del contracte de l’obra de construcció dels vestidors 
de la zona esportiva municipal, requerir al contractista Axis Patrimoni SL, perquè en el 
termini màxim de 10 dies presentés un plannig d’obra que prevegi la viabilitat de 
l’execució de l’obra pendent en el termini que resta amb caràcter obligacional.  
 
En el mateix sentit es demanava al contractista que presentés al·legacions a l’informe 
emès per la direcció d’obra en relació a la demora per tal d’apreciar la seva implicació 
en l’execució de la construcció dels vestidors. 
 
La notificació d’aquest acord és de data 31 de març de 2017, i en el termini atorgat, el 
contractista no ha presentat ni el plannig d’obra sol·licitat ni les al·legacions a l’informe 
de la direcció tècnica. 
 
Vista la proposta de cronograma de l’obra pendent, emesa per part dels directors 
d’obra i que evitaria que la demora esdevingués irrecuperable, amb la conseqüent 
resolució del contracte per incompliment del contractista.  
 
Vista la relació valorada de l’obra executada fins a 20 d’abril de 2017 emesa per la 
direcció d’obra, d’acord amb el que estableix el pacte 5è del contracte administratiu de 
l’obra. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el plannig de l’obra pendent d’executar, adaptat al termini restant 
d’execució que finalitza el dia 8 de novembre de 2017, redactat per la direcció tècnica 
de la construcció dels vestidors de la zona esportiva municipal, que tindrà efectes en 
quant a terminis parcials d’obra. 
 
Segon: Aprovar la relació valorada emesa per la direcció de l’obra de les partides 
executades fins a 20 d’abril de 2017, a la qual el contractista podrà manifestar la seva 
conformitat o formular-hi els reparaments corresponents que es tindran en compte, si 
s’escau, en la següent certificació o en la certificació final. 
 
Tercer:  Notificar aquest acord a l’empresa contractista Axis Patrimoni SL, als efectes 
oportuns. 
 
 

9. PRESENTACIÓ ESTUDI CANVI SISTEMA GESTIÓ RECOLLIDA 
RESIDUS. 

 
El dia 11 de maig a les 7 de la tarda es farà una presentació pública de l’estudi de 
replantejament del sistema de recollida de residus, amb l’assistència de representants 
de  l’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona SL. L’objectiu és exposar el nou 
model “porta a porta” resoldre els dubtes que es plantegin, i recollir suggeriments. 
 

10. PRESENTACIÓ PROJECTE ITINERARI DE VIANANTS I BICICLETES A 
LA CARRETERA BV-5201 I PASSERA SOBRE EL PONT DE LA 
CARRETERA C-25. 

 
El dia 2 de maig a les 8 del vespre al Saló Catalunya es presentarà al públic el projecte 
“Itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5201 i passera sobre el pont de la 
carretera C-25”, amb l’assistència del Diputat delegat d’infraestructures i mobilitat, 
senyor Jordi Fàbrega i el gerent del Servei d’infraestructures i mobilitat, senyor Vicenç 



Izquierdo. Suposa una inversió de la Diputació en el municipi de Sant Julià de Vilatorta 
de més de 800.000 €. 
 

11. AMPLIACIÓ MAGATZEM MUNICIPAL. 
 
Oferiment per a la compra de la nau industrial situada al costat de la nau del 
magatzem del Servei de manteniment. Interès en la possibilitat d’ampliar la nau actual. 
Necessitat de disposar d’una taxació externa de l’immoble per a possible adquisició. 
Gestiona el tema la regidoria de serveis. 
 

12. INADMISSIÓ PER PART DEL TRIBUNAL SUPREM DEL RECURS DE 
CASSACIÓ 525/2017 INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE 
CALLDETENES. 

 
El Tribunal Suprem, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Primera, ha acordat la 
inadmissió a tràmit del recurs de cassació 525/2017, promogut per l’Ajuntament de 
Calldetenes contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 
recurs 2/2012 per la qual es desestimà la responsabilitat patrimonial reclamada per 
l’Ajuntament de Calldetenes contra l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la 
Generalitat de Catalunya, derivada de la nul·litat del decret 236/1995, d’11 de juliol, pel 
qual s’aprova l’alteració de termes municipals entre Calldetenes i Sant Julià de 
Vilatorta. El Tribunal Suprem condemna en costes l’Ajuntament de Calldetenes. 
 

13. SENTÈNCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
RECURS D’APEL·LACIÓ 327/2014  

 
La sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu 13 de Barcelona emesa en el 
recurs 530/2012 interposat per la Subdelegació del Govern a Barcelona contra la 
moció per instar la declaració d’independència de Catalunya aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de data 25 de setembre de 2012, ha estat revocada parcialment pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmant la sentència apel·lada en quant 
a la nul·litat de la declaració del municipi com a territori català lliure i la declaració 
sobre la vigència provisional de la normativa espanyola, mantenint que les peticions 
que recull la moció no sobrepassen l’àmbit polític, quedant excloses del control judicial. 
 

14. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA PROGRAMA ENXANETA. 

 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té aprovat i signat el conveni de 
interadministratiu de col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, 
finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les 
persones amb el Consell Comarcal d’Osona. 
 
Aquest conveni conté diferents annexes, entre els quals hi ha l’annex 2, relatiu al 
Programa Enxaneta i que el Consell Comarcal ofereix a tots els ajuntaments amb 
escola d’educació primària en el seu municipi. 
 
Aquest ajuntament ha treballat conjuntament amb l’escola Bellpuig d’acord amb els 
criteris que consten a l’annex, consideren que els compleixen i desitgen participar en el 
programa. 
 
Així mateix, l’ajuntament disposa d’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa 
que es preveu per la contractació de cada mentor. 



 
Per tot això, per unanimitat dels tres regidors que componen la Junta de Govern Local, 
acorda: 
 
Primer: Sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona que l’ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i l’escola Bellpuig puguin participar en el programa Enxaneta d’acord amb les 
condicions que consten a l’annex 2 del conveni i que consta unit a aquest acord. 
 
Nom centre educatiu Nom i cognoms persona de contacte 

ESCOLA BELLPUIG CRISTINA SUÑEN VILAMALA 

 
Segon: L’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en cas de formar part del programa 
Enxaneta, es compromet a abonar l’import de 4.500 euros per mentor contractat. 
 
Tercer: Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona i en cas de ser 
acceptat, l’annex 2, quedarà unit al conveni, signat entre l’ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i el Consell Comarcal d’Osona, 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. 
 
 

15. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


