
 

 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 19/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 20 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 19/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Aprovació bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de 

tècnics d’educació infantil per a la llar d’infants municipal “Patuleia”. 
5. Àrea de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
6. Informacions regidories:  

- Instàncies i queixes veïns 
- Assumptes Ple extraordinari 
- 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 6 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 19/2017. 
 

Vista la relació 19/2017 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 31.979,01 € segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES 
 

1) Vista la relació que presenta la regidora d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 

 
Expedient núm.  99/17 
Data sol·licitud:  2 de novembre de 2017 
Obres: substituir banyera per plat de dutxa 
 
Expedient núm.  101/17 
Data sol·licitud:  7 de novembre de 2017 
Obres: reparar terrat existent 
 
Expedient núm.  97/17 
Data sol·licitud:  20 d’octubre de 2017 
Obres: instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de 243,8 Kwp, connectada a la 
xarxa interior d’una nau industrial 
 
Expedient núm.  102/17 
Data sol·licitud:  9 de novembre de 2017 
Obres: instal·lació d’escomesa de 6 m. i construcció d’una arqueta tipus H 
 
 
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. 
 

2) Llicències de primera ocupació: 
 
Exp.: 10/17 
Data sol·licitud: 30 d’octubre de 2017 
Concepte: Sol·licitud de llicència de primera ocupació 



 

 

 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència de primera ocupació, amb les condicions establertes en 
els corresponents informes tècnics, i notificar-ho als interessats, amb liquidació de la taxa 
corresponent.  
 
 

4. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS D’EDUCACIÓ INFANTIL PER A LA 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “PATULEIA”. 

 
Atesa la necessitat de la convocatòria d’una borsa de treball de tècnics d’educació infantil 
per a la llar d’infants “La Patuleia”, de Sant Julià de Vilatorta, per a la cobertura de 
situacions extraordinàries en les quals l’Ajuntament no disposi dels mitjans personals 
suficients per donar cobertura als serveis que ofereix la llar. 

Vista la memòria justificativa sobre la necessitat de la convocatòria presentada per la 
regidora d’educació i voluntariat, Cristina Suñén Vilamala, en data 9 de novembre de 
2017. 

Vistes les bases i la convocatòria de la borsa de treball de tècnics d’educació infantil per a 
la llar d’infants “La Patuleia”, de Sant Julià de Vilatorta. 

Vist l’informe favorable emès per la secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta en data 10 de novembre de 2017. 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 

Primer.- Aprovar les següents bases de la borsa de treball de tècnics d’educació infantil 
per a la llar d’infants “La Patuleia” i la corresponent convocatòria, condicionada a la no 
presentació d’al·legacions a les bases en el termini corresponent.  

Segon.- Publicar les bases de la borsa de treball al BOPB, al DOGC, al web de 
l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal, per un termini de 20 dies per a la presentació 
d’al·legacions, transcorregut el qual sense que se’n presentin, s’entendran aprovades 
definitivament sense necessitat de prendre cal altre acord. 

Tercer.- Donar publicitat de la present convocatòria mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

5. ÀREA DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS. 
 
El regidor de Medi Ambient informa als regidors de l’interès d’una empresa de recàrrega 
de vehicles elèctrics d’instal·lar una àrea en el municipi de Sant Julià de Vilatorta. Es 
proposa l’equipament del Perer com a lloc idoni per a la seva instal·lació. Gestiona el 
tema la regidoria de Medi Ambient. 
 

6. 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 EXTRAORDINARI 
 
Es proposen els següents punts de l’ordre del dia del Ple extraordinari del proper 22 de 
novembre: 
 
1.- Aprovació acta anterior 
2.- Resolució contracte d'obra "vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta". 
3.- Sorteig dels càrrecs de les meses electorals de les eleccions al Parlament de 
Catalunya del dia 21 de desembre de 2017 
4.- Precs i preguntes 
 
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 
 
  

 


