
 

 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 18/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 6 de novembre de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a les 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: 

- Trini Subirana  Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Divina Costa Muntadas, regidora 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Montserrat Piqué Val, 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 18/2017. 
3. Aprovació comptes SOREA 3r trimestre 2017 
4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Recurs de reposició temes econòmics. 
6. Mesures relatives a la suspensió de l’execució del contracte dels vestidors de 

la zona esportiva. 
7. 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. 

8. Al·legacions a la proposta de resolució de la DGAL de la línia subvencions per 
a inversions en camins públics locals. 

9. Atorgament suport tècnic actuació “Detecció d’habitatges desocupats”. 
10. Sol·licituds targetes aparcament persones amb discapacitat. 



 

 

11. Horaris obertura oficines Ajuntament.  
12. Informacions regidories:  

- Instàncies i queixes veïns 
- 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 23 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 18/2017. 
 

Vista la relació 18/2017 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 74.158,50 € segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. APROVACIÓ COMPTES SOREA 3R TRIMESTRE 2017 
 
Vist l’estat de comptes del 3r. trimestre de 2017 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un import a 
favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 14.235,97 euros. 
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que la componen, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 3r. trimestre de 2017 de l’empresa SOREA per un 
saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 14.235,97 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 3r. trimestre al compte bancari núm. ES88 
0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
 

4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES 

Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  92/17 
Data sol·licitud:  6 d’octubre de 2017 
Obres: canviar gres de terrassa i tela asfàltica 
 
Expedient núm.  93/17 
Data sol·licitud:  10 d’octubre de 2017 
Obres: col·locar rajola en parets de bany (20 m2) i gres al terra (4 m2) 
 
Expedient núm.  94/17 



 

 

Data sol·licitud:  18 d’octubre de 2017 
Obres: reparar volta de rajola en l’interior de la casa 
 
Expedient núm.  96/17 
Data sol·licitud:  19 d’octubre de 2017 
Obres: canviar rajoles cuina i bany 
 
Expedient núm.  81/17 
Data sol·licitud:  8 de setembre de 2017 
Obres: construcció d’un dipòsit de formigó i d’un mur de contenció de terres 
 
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. 
 
 

5. RECURS DE REPOSICIÓ TEMES ECONÒMICS. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2017 pel qual no es 
dóna conformitat a la comunicació de modificació d’una activitat per a l’ampliació de la 
capacitat de bestiar porcí d’engreix a l’explotació ramadera de “Sota la Serra” en el 
municipi de Sant Julià de Vilatorta, promoguda per Casa Gallart Artesans SL i sol·licitada 
en data 30 de maig de 2017. 
 
Vist que la comunicació de la liquidació de la taxa es va realitzar el dia 6 d’octubre de 
2017 i aquesta es va liquidar en data de 23 d’octubre de 2017. 
 
Vist que en data 20 d’octubre de 2017 Casa Gallart Artesans SL va presentar recurs de 
reposició contra la liquidació. 
 
Atès que la taxa liquidada respon a la intervenció integral de l’Administració municipal en 
relació a la tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o 
declaració responsable per l’obertura d’establiments industrials, mercantils, comercial o 
professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense espectacles, i llurs 
ampliacions, modificacions o canvis d’activitat. 
 
Atès que és un tràmit independent a qualsevol possible futura modificació de la normativa 
urbanística municipal, que no ha estat objecte encara de cap concreció en quant a 
ampliacions de capacitat de bestiar i per tant, no és aplicable a la sol·licitud promoguda 
per Casa Gallart Artesans SL. 
 
Atès que no hi ha cap acord d’aprovació ni de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). 
 
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 21 sobre la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, apartat 10. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Comú de les Administracions 
Públiques. 
 



 

 

Vista la Llei 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
Per unanimitat dels tres regidors que formen part de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda:  
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per Casa Gallart Artesans SL, 
mantenint la liquidació econòmica de la taxa, fent notar al recurrent que la interposició del 
mateix no eximeix del pagament  ni suspèn els terminis del mateix. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
 
 
 

6. MESURES RELATIVES A LA SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA. 

 
Vist que en data 26 de juny de 2017 s’acorda l’inici d’incoació d’expedient de resolució del 
contracte d’obres per la construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 
Vista la sol·licitud de la suspensió d’execució del contracte presentada per la contractista, 
AXIS Patrimoni SL, en data 7 d’agost de 2017 i que fou acceptada amb la condició 
d’aplicar les mesures cautelars adients.  
 
Vist l’informe emès pels tècnics directors d’obra, en data 31 d’agost de 2017, relatiu a les 
mesures cautelars que caldria prendre davant la suspensió de l’execució.  
 
Vist que en data 20 d’octubre de 2017, AXIS Patrimoni SL presenta a l’Ajuntament una 
relació de preus unitaris per dur a terme les mesures cautelars requerides per 
l’Ajuntament per a la suspensió de l’execució de les obres.  
 
Vist l’article 225.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del text refós de 
la Llei de contractes del sector públic que disposa que el contractista quedarà obligat fins 
a la formalització d’un nou contracte a adoptar les mesures cautelars necessàries per 
raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic o a la 
ruïna del que s’ha construït o fabricat.  
 
Vist que el mateix article 225.6 determina que, a falta d’acord, el preu es fixarà a instància 
del contractista per l’òrgan de contractació.  
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda:  
 
Primer.- Manifestar el desacord amb la relació de preus per unitat presentada per AXIS 
Patrimoni SL al considerar-se que no constitueix un pressupost com a tal.  
 
Segon.- Demanar a AXIS Patrimoni SL que presenti un pressupost en relació als treballs 
de les mesures cautelars requerides i manifestar que en cas que no hi hagi acord el preu 
es fixarà per l’òrgan de contractació tal i com estableix la normativa vigent.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a AXIS Patrimoni SL. 



 

 

 
7. 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 te 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” 
 
En l’apartat d’equipaments culturals es proposaria l’acabament de les millores iniciades 
en el Saló Catalunya, i s’encarrega la preparació de la sol·licitud a la regidoria de cultura. 
 
En l’apartat d’equipaments educatius es proposarien diverses actuacions a la llar d’infants 
municipal Patuleia i s’encarrega la preparació de la sol·licitud a la regidoria d’educació. 
 
En l’apartat d’equipaments esportius hi ha dues instal·lacions esportives en les que cal 
fer-hi actuacions de reforma i millora: piscines municipals i pavelló esportiu. La preparació 
de la sol·licitud va a càrrec de la regidoria d’esports. 
 
El Parc de les Set Fonts requereix una intervenció important que es proposaria en la línia 
d’edificis singulars i elements patrimonials, i s’encarrega la seva preparació a la regidoria 
d’urbanisme. 
 
Una vegada preparada la documentació de cada actuació, la Junta de Govern Local, 
aprovarà les corresponents memòries, anualitats i prioritats. 
 
 

8. AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA DGAL DE LA 
LÍNIA SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS 
LOCALS. 

 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2017, es va aprovar 
concórrer a la convocatòria per a inversions en camins 2018-2020 aprovada per 
Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, per als camins del Lleopart, de la Carena i 
d’Altarriba, amb pressupostos respectivament de 10.479,84 €, 4.513,30 € i 49.965,56 €, 
sol·licitant una subvenció de 36.139,82 € per a l’anualitat 2018. 
 
Vista la proposta de Resolució provisional de concessió de la línia de subvencions per a 
inversions en camins locals per al període 2018-2020, en la qual s’atorga a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta una subvenció de 47.500 € per a l’anualitat 2019.  
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
 



 

 

Primer.- No presentar al·legacions a l’atorgament de la subvenció per a camins públics 
locals de la convocatòria GAH/1342/2017, de 7 de juny. 
 
Segon.- Gestionar l’execució i justificació de les inversions a través de la regidoria de 
medi ambient. 
 
 

9. ATORGAMENT SUPORT TÈCNIC ACTUACIÓ “DETECCIÓ 
D’HABITATGES DESOCUPATS”. 

 
Vista la Resolució del Diputat delegat de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats per la 
qual es concedeix un recurs tècnic per a la realització de l’actuació “Detecció d’habitatges 
desocupats a Sant Julià de Vilatorta” sol·licitat per l’Ajuntament en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
Vist que entre els diversos compromisos que adquireix l’Ajuntament amb l’acceptació del 
recurs atorgat, hi figura la designació d’interlocutors de referència per a participar en el 
seguiment dels treballs: 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
 
Primer: Acceptar l’atorgament d’un recurs tècnic per a la realització de l’actuació 
“Detecció d’habitatges desocupats a Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Segon: Designar la regidora de Serveis Socials, senyora Trini Subirana, com a 
interlocutora de l’Ajuntament per al seguiment dels treballs. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
de la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 

10. SOL·LICITUDS TARGETES APARCAMENT PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. 

 
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. E2017001498, en data 19 de juliol de 2017. 
2. E2017001500, en data 19 de juliol de 2017. 
3. E2017001688, en data 10 d’agost  de 2017. 
4. E2017002025, en data 4 d’octubre de 2017. 
5. E2017002210, en data 2 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. 
 
 
 
 

11. HORARIS OBERTURA OFICINES AJUNTAMENT.  
 
Atès que la posada en marxa de l’administració electrònica a l’Ajuntament amb la 
implementació d’un gestor d’expedients requereix donar màxima prioritat al registre 
d’entrada de documents electrònics. 
 
Atès que la gestió del registre d’entrada es fa des de l’únic punt que l’Ajuntament disposa 
d’Oficina d’Atenció Ciutadana, que te un horari d’obertura molt ampli: de 10 a 15 h i 
dimarts i dijous també de 17 a 20h, dificultant la concentració que exigeix la gestió de 
l’assignació dels documents de registre d’entrada. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el següent horari de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, a partir de l’1 de desembre de 2017: 
 
Dilluns: de 10 a 14 h 
Dimarts: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Dimecres: de 10 a 14 h 
Dijous: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Divendres: de 10 a 14 h 
 
Segon.- Fer el màxim de difusió del nou horari a través del web de l’Ajuntament, del tauler 
d’anuncis, de l’InfoVilatorta i de la revista Vilatorta. 
 
 

12. 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. 
 

- PRESSUPOST 2018 
 
Amb l’objectiu d’elaborar el pressupost per a l’exercici 2018, es programen reunions amb 
cada regidoria amb delegació durant aquest mes de novembre, amb l’objectiu d’aprovar 
inicialment el pressupost de l’entitat durant el mes de desembre. 
 
 
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 
 
  

 
 
 
 
 
 


