
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  21/2017  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 18 de desembre de 2017 
Horari: De les 20:00 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
 
Com a regidors requerits per l’alcalde, assisteixen havent estat degudament 
convocats: 
- Montse Piqué Val, regidora 
- Trini Subirana  Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Lluís Solanas Roca, 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 21/2017 
3.- SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES 
4.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE 
SERVEI COMUNITARI 
5.- RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
6.- LICITACIÓ CONTRACTE MANTENIMENT DE ZONES VERDES I MOBILIARI URBÀ 
7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA “CONSTRUCCIÓ DELS 
VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL”. 
8.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
 

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 4 de desembre de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de 
ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 21/2017 
 
Vista la relació 21/2017 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 123.349,17 
€ 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.  106/17 
Data sol·licitud:  21 de novembre de 2017 
Obres: fer connexió a la xarxa de clavegueram amb el carrer Les Roques/av. Puig i 
Cunyer 
 
Expedient núm.  109/17 
Data sol·licitud:  22 de novembre de 2017 
Obres: repassar façana interior, emmarcant les finestres amb aplacat de pedra 
 
Expedient núm.  110/17 
Data sol·licitud:  24 de novembre de 2017 
Obres: reforma de la cuina: enllumenat, aigua, desaigües, paviment i mobiliari 
 
Expedient núm.  111/17 
Data sol·licitud:  28 de novembre de 2017 
Obres: substituir 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 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.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE 
DE SERVEI COMUNITARI 
 
Vist el Projecte de Servei Comunitari impulsat pel Departament d’Ensenyament en el qual 
està interessat l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 



 
 

 
 

Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’afavorir la generalització del 
projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària Obligatòria el qual 
constitueix una experiència positiva per a la trajectòria escolar i de creixement personal de 
l’estudiant així com potencia el seu compromís cívic, exercici actiu de la ciutadania, 
coneixements i capacitats. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta en relació amb el projecte de servei comunitari. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde de la corporació per a la formalització del conveni aprovat. 
 
Tercer.- Designar a la regidora d’Educació, Cristina Suñén Vilamala, com a membre 
representant de l’Ajuntament en la comissió mixta del conveni. 
 
Quart.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament a col·laborar en la concreció, seguiment i 
valoració del projecte així com a dur a terme les accions que requereixi. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
 
5.- RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
Vista la instància E2017001728, presentada en data 16 d’agost de 2017, en la qual es 
presenta reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts a dos banyadors 
suposadament després de banyar-se a la piscina municipal durant la última setmana de 
juliol i la primera d’agost i on es sol·licita que s’indemnitzi a l’interessat pel valor dels 
banyadors. 
 
Tenint en compte el que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú, respecte les especialitats del procediment de responsabilitat 
patrimonial, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a 
la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. 
 
Vists els informes de Braut Eix ambiental d’analítica d’aigua de la piscina municipal, emesos 
en data 18 de juliol i 4 d’agost, el resultat dels quals posa de manifest que en les dates 
esmentades no hi va haver cap valor fora dels límits ni cap observació rellevant. 
 
Vista la proposta de resolució presentada per l’instructor de l’expedient la qual desestima 
la petició de l’interessat al no poder-se establir una relació causal entre els danys al·legats 
pel reclamant i el funcionament de la piscina municipal. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la proposta de resolució de l’instructor en el sentit de desestimar la 
reclamació d’indemnització presentada amb registre d’entrada E017001728, pels danys 
suposadament causats a dos banyadors en l’ús de la piscina municipal durant la última 
setmana de juliol i la primera d’agost. 

Segon.- Notificar la proposta de resolució a l’interessat, perquè en el termini de 10 dies, 



 
 

 
 

comptadors a partir de la notificació, al·legui el que cregui convenient. 
 
 
6.- LICITACIÓ CONTRACTE MANTENIMENT DE ZONES VERDES I MOBILIARI URBÀ 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 10 de juliol de 2017 en el qual es va aprovar 
l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules administratives particulars i 
tècniques del contracte de servei de manteniment de zones verdes del municipi de Sant 
Julià de Vilatorta, tot aprovant l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte 
de caràcter reservat mitjançant el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i 
pel tràmit ordinari. 
 
Una vegada pres l’acord i abans de fer cap anunci de licitació, es considera necessari 
replantejar l’objecte de la contractació afegint-hi el manteniment del mobiliari urbà, per la 
coincidència en l’àmbit físic d’actuació d’ambdós serveis que fa aconsellable que sigui la 
mateixa empresa qui dugui a terme el manteniment de les zones verdes, del verd de tots 
els carrers i equipaments alhora que el manteniment dels jocs infantils i els bancs 
d’aquests llocs. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 
2017 relatiu a la licitació del manteniment de les zones verdes. 
 
Segon.- Incoar un nou expedient de contractació que inclogui en l’objecte, el servei de 
manteniment de zones verdes i també de mobiliari urbà de Sant Julià de Vilatorta, 
mantenint el caràcter de contracte reservat a centres especials de treball i empreses 
d’inserció. 
 
 
 
7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA “CONSTRUCCIÓ DELS 
VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL”. 
 
Vist que el dia 15 de desembre de 2017 ha acabat el termini d’audiència al contractista 

i a l’entitat bancària avaladora de l’obra de construcció dels vestidors de la zona 

esportiva municipal en el procediment de resolució del contracte, incoat per acord de 

Ple de data 22 de novembre de 2017. 

 

Vist l’informe emès per secretaria-intervenció en el qual es posa de manifest que no 

s’ha presentat cap al·legació, però que s’entén que el contractista manté la seva 

oposició a la resolució del contracte perquè l’escrit d’al·legacions es va formular en 

l’expedient declarat caducat per tal que tots els tràmits i informes emesos en el primer 

s’incorporin en aquesta nova proposta de resolució segons l’acord del Ple i per 

aplicació de l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú. 

 



 
 

 
 

Per unanimitat dels tres regidors presents membres de ple dret de la Junta de Govern 

Local, s’acorda: 

 

Primer.- Proposar, amb caràcter d’acte de tràmit, la resolució del contracte d’obra 

d’execució del projecte de “construcció de vestidors de la zona esportiva de Sant Julià 

de Vilatorta” amb l’empresa AXIS Patrimoni SL, per causes imputables al contractista. 

Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora seguint el procediment 

establert per la normativa vigent i per tal que s’emeti el corresponent dictamen que té 

caràcter preceptiu i no vinculant. 

Tercera.-  En l’acord de resolució del contracte per causes imputables al contractista, 

caldrà determinar els efectes d’aquesta resolució que han de referir-se per una banda 

a la liquidació de les obres que efectivament s’haguessin realitzat, i de l’altra a la 

indemnització dels perjudicis que l’incompliment hagi causat a l’Ajuntament i a l’interès 

públic, que haurà d’analitzar-se en relació a la garantia.” 

 

8.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 

- CONVENI CESSIÓ HABITATGE 
 
Els Serveis socials de l’Ajuntament han posat de manifest la necessitat de cedir 
l’habitatge social del carrer de la n’Anna Xica, 13, baixos 3a, amb caràcter temporal, a 
una família per manca de de subministraments bàsics en el seu domicili.  
Es formalitzarà el conveni de cessió corresponent amb una durada de 4 mesos, termini 
durant el qual l’usuari haurà de resoldre els problemes de subministrament del seu 
habitatge. 
  

- 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. 
 
Signat electrònicament, 
 
 
 


