
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 

DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                

Núm. 20/2017 JGL 

Caràcter: ordinària.  

Data: 4 de desembre de 2017 

Horari: de les 8 a ¼ de 10 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: 

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

 

Assisteix com a secretària-interventora: 

- Rosa Martínez Costa 
  

ABSENTS 

- Divina Costa Muntadas, regidora, s’excusa 
 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de factures relació 20/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 



 

 

 

 

4. Resolució convocatòria beques esportives extraescolars. 
5. Sol·licituds al Programa complementari de reforma i millora d’equipaments 

locals en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la 
Diputació de Barcelona. 

6. Sol·licituds targetes aparcament persones amb discapacitat. 
7. Conveni concessió subvenció directa Fundació Puig i Cunyer – Col·legi del 

Roser. 
8. Creació borsa funcionaris/àries interins/es vigilants municipals. 
9. Adhesió de l’Ajuntament a l’actuació “Instal·lació de plaques fotovoltaiques 

en règim d’autoconsum en diferents equipaments municipals de la província 
de Barcelona”, promoguda per la Diputació de Barcelona en el marc del 
programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 de l’IDAE. 

10. Informacions regidories: 
a. Instàncies i queixes veïns. 
b. Assumptes Ple ordinari. 
c. Pressupost 2018. 

 

 

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 novembre de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 

membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 

 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 20/2017. 
 

Vista la relació 20/2017 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 63.777,54 € 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 la regidora d’urbanisme de sol·licituds de llicències 

urbanístiques: 

Expedient núm. 98/17  

Data sol·licitud:  30 d’octubre de 2017 

Obres: legalització d’una piscina 

 

Expedient núm.  104/17 

Data sol·licitud:  10 de novembre de 2017 

Obres: Reparació de fissures i pintar les parets de façana de la vivenda 

 

Expedient núm.  105/17 

Data sol·licitud:  16 de novembre de 2017 

Obres: Arranjar un paviment exterior 

 

Expedient núm.  107/17 

Data sol·licitud:  21 de novembre de 2017 

Obres: Canvi de banyera per 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, d’acord 

amb l’informe del tècnic municipal. 

 

 

4. RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA BEQUES ESPORTIVES 
EXTRAESCOLARS. 

 

Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria aprovada per la Junta de Govern 

per a l’atorgament de subvencions per activitats esportives extraescolars 2017. 

 

Efectuada la valoració per part dels serveis socials de l’Ajuntament, segons els criteris 

determinats en les bases de la convocatòria. 

 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 

govern local s’acorda: 

 

Primer.- Aprovar els següents ajuts: 

 

Registre   Import € 



 

 

 

 

E2017002303   205€ 

E2017002304   205€ 

E2017002310   95,25€ 

E2017002311   116,25€ 

E2017002312   200€ 

E2017002313   312,50€ 

E2017002314   325€ 

E2017002317   182,50€ 

E2017002334   100€ 

E2017002343   300€ 

Import total 2041,50€ 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació de l’import total atorgat amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 08.231.480.02 de l’estat de despeses de l’exercici corrent. 

 

Tercer.- Notificar la concessió de l’ajut a cadascun dels beneficiaris. 

 

 

 

5. SOL·LICITUDS AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE REFORMA I 
MILLORA D’EQUIPAMENTS LOCALS EN EL MARC DEL PLA “XARXA 
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 26 
d’octubre de 2017 d’aprovació del Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu 
règim regulador.  
 
Vist que de les 6 línies de suport que conté el Programa, l’Ajuntament té actuacions en 
equipaments que encaixen en les línies següents:  
 

Línia de suport 1. “Equipaments culturals“  
Línia de suport 3. “Equipaments educatius”  
Línia de suport 4. “Equipaments esportius”  
Línia de suport 5. “Edificis singulars i elements patrimonials”  
 

Vistes les memòries redactades a l’efecte de concórrer a la convocatòria que fan 
referència a les actuacions en cadascuna de les línies de suport. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les memòries, anualitat i prioritats següents: 
 



 

 

 

 

Restauració del conjunt arquitectònic del Parc de les Set Fonts. Anualitats 2018-2019. 
Import memòria 222.222,22€. Import sol·licitud 200.000,00€. 
Millora del Saló Catalunya. Anualitat 2018.  Import memòria 64.461,92€. Import 
sol·licitud 50.000,00€. 
Reforma i adequació de les piscines municipals. Anualitat 2019. Import memòria 
55.553,43 €. Import sol·licitud 50.000,00 €. 
Reforma i millora de l’eficiència energètica del pavelló esportiu municipal. Anualitat 
2018. Import memòria 82.720,23 €. Import sol·licitud 50.000 €. 
Millora de l’Arxiu municipal. Anualitat 2019. Import memòria 34.667,65 €. Import 
sol·licitud 31.200,89€. 
 
Segon.- Concórrer a la convocatòria del Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i 
sol·licitar la subvenció per les actuacions exposades. 
 

 

6. SOL·LICITUDS TARGETES APARCAMENT PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. 

 

I. Vistes les sol·licituds i documentació presentada, referents a l’atorgament de 

targetes d’aparcament individual per a persones amb discapacitat -conductor- titular no 

conductor, i amb els següents números de registre d’entrada: 

 

1. E2017002494, en data 29 de novembre de 2017. 

2. E2017002420, en data 22 de novembre de 2017. 

 

Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 

favorable a l’atorgament de les targetes d’aparcament sol·licitades, per reunir requisits 

establerts a la normativa.  

 

Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 

97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 

altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 

amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 

13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 

 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 

govern local s’acorda: 

 



 

 

 

 

Primer.- Atorgar les targetes d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, 

com a titular no conductor i com a titular conductor, amb les condicions establertes en 

la normativa vigent. 

 

Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 

amb discapacitat, aquestes concessions. 

 

Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 

d’aquestes targetes, per al seu seguiment i control. 

 

Quart.-. Notificar als interessats aquesta resolució, fent-los coneixedors del règim de 

recursos que li corresponen." 

 

II. Vist l’acord de Junta de Govern de data 6 de novembre de 2017 en que es 

concedien, vistes les sol·licituds, l’atorgament de targetes d’aparcament individual per 

a persones amb discapacitat. 

 

Vista la resolució de la Direcció General de Protecció Social, de data 12 de setembre 

de 2017, en que es denegava la validació del Centre d’Atenció a Persones amb 

Discapacitat de la situació de mobilitat reduïda a causa d’una malaltia/patologia 

d’extrema gravetat de la persona interessada. 

 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 

govern local s’acorda: 

 

Primer.- Deixar sense efecte la concessió atorgada per l’acord de la Junta de Govern 

de data 6 de novembre de 2017 al número de registre E2017001498. 

 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada. 

 

 

 

7. CONVENI CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIRECTA FUNDACIÓ PUIG I 
CUNYER – COL·LEGI DEL ROSER. 

 

Vista la demanda realitzada sol·licitant els serveis de suport al menjador escolar del 

col·legi del Roser d’un vetllador social. 

Vist l’informe emès pel Servei d’atenció psicopedagògica de la Fundació Privada Puig i 

Cunyer, Col·legi del Roser, en relació a la necessitat de la figura d’un vetllador a 

l’escola per atendre una necessitat educativa especial d’un alumne/a. 



 

 

 

 

Vist l’informe emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

confirmant la necessitat i conveniència d’un vetllador per a l’atenció concreta en horari 

de menjador. 

Vista l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament, segons la qual 

aquest podrà atorgar subvencions per a la realització de projectes que tinguin per 

objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una 

finalitat pública. El lliurament d’una subvenció està subjecte al compliment d’un 

determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 

comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una situació, en 

el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que 

es derivin. 

Considerant que els principis rectors del sistema educatiu d’inclusió escolar i cohesió 

social, els centres docents han de vetllar perquè cap alumne/a quedi exclòs/a dels 

serveis considerats fonamentals per al bon funcionament del centre i la socialització de 

l’alumnat. 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 

govern local s’acorda 

Primer.- Aprovar el conveni de concessió de subvenció directa amb la Fundació 

Privada Puig i Cunyer – Col·legi El Roser, per tal de que pugui oferir el servei de 

vetllador social en les condicions exposades al conveni. 

Segon.-Condicionar l’efectivitat del present acord a la corresponent modificació 

pressupostària. 

Tercer.- Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni. 

Quart.- Registrar la subvenció directa a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

Cinquè.- Notificar el present acord a les parts interessades. 

 

 

8. CREACIÓ BORSA FUNCIONARIS/ÀRIES INTERINS/ES VIGILANTS 
MUNICIPALS. 

 

El servei dels vigilants municipals és un servei públic que presta l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta en forma de gestió directa, mitjançant personal funcionari. 

 

Segons el que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, els 

vigilants municipals exerceixen les funcions de custòdia i vigilància dels béns, serveis, 

instal·lacions i dependències municipals; ordenació i regulació del trànsit dins el nucli 



 

 

 

 

urbà, participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil i vetllar pel 

compliment de la normativa vigent. 

 

L’Ajuntament té adscrites a aquest servei les següents places de la plantilla de 

personal funcionari: 

- 2 vigilants municipals 
 

Es tracta d’un servei del qual se n’ha de garantir la seva prestació contínua per part 

dels professionals, i en conseqüència quan es produeix una situació de vacant 

provisional a causa de baixes mèdiques, excedències, jubilacions o bé supòsits i 

situacions similars per part dels/de les treballadors/es que hi ha adscrit/es, es fa 

imprescindible crear una borsa de treball per disposar de professionals idonis que es 

puguin incorporar i cobrir de forma immediata el lloc de treball. 

 

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 estableix que durant l’any 

2017 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de 

personal estatutari temporal o de funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i 

per a cobrir necessitats urgents i inajornables. 

 

Per dur a terme la cobertura de les possibles vacants en cas de necessitats urgents i 

inajornables tal com determina la Llei de pressupostos generals de l’Estat i donar 

compliment als preceptes de la normativa sobre funció pública en matèria de selecció 

de funcionaris interins i personal laboral no permanent, cal dur a terme una 

convocatòria per a obtenir una borsa de vigilants per disposar de persones idònies per 

poder-se incorporar i cobrir de forma immediata els llocs de treball inclosos dins 

d’aquesta àrea considerada servei públic essencial o prioritari que en aquests 

moments, o en futures ocasions, es troben vacants. 

 

Un cop redactades les bases  que regularan aquest procés de selecció cal procedir a 

la seva aprovació per a disposar d’una relació de candidats/ates idonis per cobrir les 

actuals i/o possibles vacants provisionals a causa de baixes mèdiques, excedències, 

jubilacions, comissions de serveis o bé supòsits i situacions similars. 

 

L’article 55.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), estableix que les 

Administracions Públiques, entitats i organismes a què es refereix l’article 2 d’aquest 

Estatut seleccionaran al seu personal funcionari i laboral mitjançant procediments en 

els que es garanteixin els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com 

els establerts a continuació: 

a) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases 

b) Transparència 

c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció 



 

 

 

 

d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció 

e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o 

tasques a 

desenvolupar 

f) Agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció 

 

 

Vist que l’art. 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, disposa que correspon a l’alcalde l’aprovació de les bases per a la selecció del 

personal i pels concursos de provisió de llocs de treball; i que aquesta competència ha 

estat delegada a la Junta de Govern Local per decret d’alcaldia de 7 de setembre 

2015. 

 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 

govern local s’acorda: 

 

Primer.- Aprovar les bases per a la creació d’una borsa de treball de funcionaris/àries 

interins/es per a vigilants municipals i la convocatòria simultània. 

  

Segon.- Donar la publicitat corresponent de les bases aprovades i de la convocatòria 

segons el que estableix la normativa vigent. 

 

 

 

9. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A L’ACTUACIÓ “INSTAL·LACIÓ DE 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EN RÈGIM D’AUTOCONSUM EN 
DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA”, PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT 
SOSTENIBLE 2014-2020 DE L’IDAE. 

 

El municipi de Sant Julià de Vilatorta ha establert una política ambiental que, entre 

d’altres, té per objectius l’augment de l’ús de les energies renovables, la millora de 

l’eficiència energètica i la protecció del clima. Això té una expressió inequívoca en la 

seva adhesió al Pacte dels Alcaldes, amb data de 24 d’abril de 2013, i l’aprovació del 

seu Pla d’acció per a l’energia sostenible, amb data de 25 de març de 2015, fets que 

s’orienten en favor de l’Estratègia Europa 2020 i el Marc europeu sobre clima i energia 

per a 2030.  

En línia coincident amb l’esmentada estratègia energètica, aquest Ajuntament ha rebut 

la proposta de la Diputació de Barcelona d’executar una instal·lació d’energia solar 

fotovoltaica per a la producció elèctrica en règim d’autoconsum, que s’inserirà en una 

operació de cofinançament amb fons FEDER i que la Diputació presentarà a la vigent 



 

 

 

 

convocatòria 2014-2020 oberta per ‘IDAE-Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital. 

L’Ajuntament Sant Julià de Vilatorta considera beneficiosa per als seus interessos la 

proposta rebuda i manifesta el seu acord per participar en l’operació “Instalación de 

placas fotovoltaicas en régimen de autoconsumo en diferentes equipamientos 

municipales de la provincia de Barcelona” a la convocatòria FEDER següent: Real 

decreto 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió de subvencions a 

projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en 

carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-

2020. L’operació s’emmarca dins l’objectiu específic OE 4.3.2 de la convocatòria 

“Augmentar l’ús de les energies renovables per a la producció d’electricitat i 

usos tèrmics en edificació i en infraestructures públiques, en particular afavorint 

la generació a petita escala en punts propers de consum” del Programa Operatiu 

Plurirregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 2014-2020, en 

consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la 

planificació de les comunitats autònomes. 

Correspon a l’Ajuntament facilitar que Diputació de Barcelona compleixi les condicions 

i requisits fixats a la convocatòria i en particular assumeix l’obligació de no fer cap 

modificació de la que pugui derivar un canvi en la naturalesa de la propietat, ni fer 

canvis substancials que afectin a la naturalesa, els objectius o les condicions de 

l’operació. 

Aquesta actuació es veu facilitada per la disponibilitat d’un estudi de viabilitat inicial per 

a una instal·lació fotovoltaica en règim d’autoconsum  en el següent equipament 

municipal: Centre de dia i casal d’avis elaborat per la Diputació de Barcelona a petició 

d’aquest Ajuntament. 

Per a l’execució material de l’actuació l’Ajuntament ja té la disponibilitat necessària 

dels terrenys i els immobles que es veuran afectats i, per tant, l’execució de la 

instal·lació es podrà fer en un termini de temps que no supera les previsions del 

cofinançament FEDER. Aquests terrenys i immobles es posaran a disposició de la 

Diputació de Barcelona perquè pugui executar la instal·lació de l’equipament i les 

petites obres i construccions complementàries, fet que es regularà pel corresponent 

conveni entre les dues institucions.  

La instal·lació fotovoltaica serà propietat de l’Ajuntament que òbviament en tindrà l’ús i 

es farà càrrec de totes les despeses de legalització, conservació, manteniment i 

funcionament que es produeixin a partir de la data de lliurament de l’equipament i la 

seva posada en marxa. 

Vist el decret de l’alcaldia de data 7 de setembre de 2015 sobre les delegacions a la 

Junta de Govern Local. 



 

 

 

 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 

govern local s’acorda 

Primer.- APROVAR la participació de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en 

l’operació “Instalación de placas fotovoltaicas en régimen de autoconsumo en 

diferentes equipamientos municipales de la provincia de Barcelona”, que promou la 

Diputació de Barcelona dins de la convocatòria de cofinançament pel Programa 

Operatiu  FEDER de Catalunya establerta pel Real decreto 616/2017 de 16 de juny, en 

el benentès que la Diputació de Barcelona és l’entitat beneficiària  i assumeix el 

finançament de la inversió segons les condicions establertes a l’esmentada 

convocatòria. 

Segon.- MANIFESTAR la integració de les actuacions municipals en un compromís 

amb l’estratègia Europa 2020 en favor d’una economia intel·ligent, sostenible i 

integradora i en el marc europeu sobre clima i energia per a 2030, i en particular amb 

l’augment de la quota d’energies renovables cap el 27%. 

Tercer.- DECLARAR que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és titular i té 

disponibilitat dels terrenys, els immobles i les instal·lacions afectades pel projecte que 

es cofinança, i que són els següents: equipament centre de dia i casal d’avis, 

cantonada carrer de Sant Roc, carrer dels Marquesos de Vilallonga i carrer Pare 

Manuel Cazador 

Quart.- POSAR a  disposició de la Diputació de Barcelona els terrenys i els immobles 

indicats i autoritzar-la perquè redacti el projecte executiu i executi la instal·lació 

fotovoltaica en règim d’autoconsum. 

Sisè.- COMPROMETRE’S a no fer cap modificació que derivi en un canvi de la 

naturalesa de la propietat ni canvi substancial que afecti a la naturalesa, els objectius o 

les condicions d’execució de l’operació promoguda per Diputació de Barcelona per un 

període mínim de cinc anys, tot d’acord amb les previsions del RD 616/2017 de 16 de 

juny i qualsevol de les obligacions establertes als Reglaments UE 1303/2013 i 

1301/2013. 

Setè.- COMPROMETRE’S a fer-se càrrec del manteniment i el funcionament de la 

instal·lació fotovoltaica, així com de totes les despeses de legalització, conservació, 

manteniment, funcionament i consums que es derivin des del moment de recepció de 

l’equipament i la instal·lació. 

Vuitè.- MANIFESTAR que previ a l’execució del projecte,  les condicions d’ús, 

propietat i de les instal·lacions es regiran mitjançant conveni específic entre 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Diputació de Barcelona, i d’acord amb els 

requeriments establerts al RD 616/2017, de 16 de juny. 



 

 

 

 

Novè.- NOTIFICAR els acords a la Diputació de Barcelona. 

 

 

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. 

 

ASSUMPTES PLE ORDINARI. 

Es proposa per al proper Ple ordinari que s’ha de fer el dilluns 18 de desembre, el 

següent ordre del dia: 

 
1. Aprovació del Pla Local de Joventut 2018-2021.  

2. Xifra Padró d’habitants a 1 de gener de 2017.  

3. Aprovació inicial del pressupost exercici 2018, bases d’execució i plantilla de 

personal.  

4. Modificació pressupostària 5/2017  

 

PRESSUPOST 2018. 

Es passa a cada regidoria el pressupost de despeses organitzat per classificació 

orgànica a fi i efecte que cada responsable hi doni la conformitat. 

 

 

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. 

A data i lloc de la signatura electrònica. 

Signat electrònicament. 


