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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 11/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 19 de juny 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: 

- 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 11/2017. 

3. Certificació núm.2 obra “Construcció vestidors zona esportiva municipal”. 
4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Sol·licitud ocupació de domini púbic. 
6. Convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en camins públics 

locals per al període 2018-2020. 
7. Assumptes proper Ple ordinari. 



8. 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 6 de juny de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 11/2017. 
 

Vista la relació 11/2017 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  81.613,94 € segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 
  

3. CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA “CONTRUCCIÓ VESTIDORS ZONA 

ESPORTIVA MUNICIPAL”. 

 

D’acord amb la clàusula 2.4 del plec de clàusules administratives particulars que 
regula la contractació de l’obra de construcció dels vestidors de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta, i d’acord amb el que estableix l’article 232 del text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, la direcció facultativa expedirà mensualment les 
certificacions d’obra de l’obra executada, als efectes del seu pagament prèvia 
presentació de la factura per part del contractista. 
 
Vista la certificació núm.2 de l’obra “Construcció dels vestidors de la zona esportiva 
municipal”,  que és d’un import de 733,72 € més 154,08 € en concepte d’IVA. Per 
unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de l’obra de construcció dels vestidors de la zona 
esportiva, per un import de 887,80 €, reconeixent la obligació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.342.622.02 de l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al contractista, als efectes oportuns. 
 
 
 

4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 

PRÈVIES. 

 
1) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 

urbanístiques: 
 



 
Expedient núm.  43/17 
Data sol·licitud:  8 de maig de 2017 
Obres: reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat  
 
Expedient núm. 51/17 
Data sol·licitud: 24 de maig de 2017 
Concepte: ampliació d’un cobert de jardí 
 
Expedient núm.  52/17 
Data sol·licitud:  29 de maig de 2017 
Obres: reparació de la canal 
 
Expedient núm.  53/17 
Data sol·licitud: 2 de juny de 2017  
Obres: Mur de tanca del jardí: arrebossar per dintre. Paviment al costat del mur 
 

Expedient núm.  54/17 
Data sol·licitud:  2 de juny de 2017 
Obres: anivellar terres i enrajolar piscina 
 

Expedient núm.  55/17 
Data sol·licitud:  2 de juny de 2017 
Obres: reforma interior: adequació de l’espai cuina-menjador 
 

Expedient núm.  56/17 
Data sol·licitud:  2 de juny de 2017 
Obres: reformar aseo 
 

Expedient núm.  57/17 
Data sol·licitud:  6 de juny de 2017 
Obres: rehabilitació i modificació de la planta baixa d’un habitatge unifamiliar aïllat 
 

Expedient núm.  58/17 
Data sol·licitud:  7 de juny de 2017 
Obres: construcció d’un cobert 
 

 

Expedient núm.  59/17 
Data sol·licitud:  16 de juny de 2017 
Obres: Arranjament de teulada (aïllament i recol·locar teules) i construcció d’un bany 
en una habitació existent 
 

2) Llicència de divisió en règim de propietat  horitzontal: 
 

Data sol·licitud:  30 de maig de 2017 
Llicència urbanística de divisió en règim de propietat horitzontal  
 

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 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, a excepció de l’expedient 51/17 que es 
denega, d’acord amb l’informe del tècnic municipal. 
 
 

5. SOL·LICITUDS OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC 

 
Vista la relació de sol·licitud d’ocupació de via pública: 
 

[NUM SORTIDA] 
Data sol·licitud: 2 de juny de 2017 
Concepte: sol·licitud ocupació de via pública amb un silo de formigó,  un compressor i 
un  remolc per un termini de 8 dies i 15 m2. 
 

 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda concedir llicència d’ocupació de via pública, amb les condicions 
establertes en l’informe tècnic corresponent, i notificar-ho als interessats, aprovant la 
liquidació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials 
de construcció runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
 
 

6. CONVOCATÒRIA DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A 

INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018-

2020. 

 
Vista l’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al 
període 2018-2020, i la posterior convocatòria aprovada per Resolució 
GAH/1342/2017, de 7 de juny. 
 
Vista la conveniència i necessitat de dur a terme les actuacions previstes a les 
memòries redactades per tècnics del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona en el camí de Lleopart i de la Carena amb pressupostos de 10.479,84 € i 
4.513,30 € respectivament; i a la memòria redactada pels serveis tècnics municipals 
del camí d’Altarriba, amb un pressupost de 49.965,56 €. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les memòries valorades redactades per tècnics del Consorci de 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona en el camí de Lleopart i de la Carena amb 
pressupostos de 10.479,84 € i 4.513,30 € respectivament 
 
Segon.- Concórrer a la convocatòria per a inversions en camins 2018-2020, sol·licitant 
una subvenció de 36.139,82 €. 
 
Tercer.- Trametre la sol·licitud en la forma i termini establerts en les bases de la 
convocatòria. 
 

 

7. ASSUMPTES PROPER PLE ORDINARI 

En la sessió plenària ordinària del proper 26 de juny es proposarà el següent ordre del 

dia, a part dels punts preceptius en les sessions ordinàries: 



- Aprovació inicial ordenança reguladora dels horaris de tancament dels 
establiments de bar i restauració. 

- Proposta festes locals per a l’any 2018. 
- Aprovació definitiva projecte d’urbanització PMU 5- Cases de Vilalleons-. 
- Aprovació inicial projecte de l’obra del camí del Mesquí. 
- Imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de l’obra 

“Camí del Mesquí”. 
- Ratificació decret de l’alcaldia relatiu a la continuïtat del contracte 

d’arrendament del servei d’aigua amb SOREA. 
- Proposta d’incoació de l’expedient de resolució del contracte d’obres: 

“Construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, 
amb la societat Axis Patrimoni SL. 

- Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per a la 
millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries. 

 

 

8. 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. 
 

- ALTRES: 

 
- OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC A L’AVINGUDA DE SANT JORDI 

PER ACTIVITAT DE BAR-RESTAURACIÓ: 

Necessitat de revisar l’autorització atorgada per la darrera temporada d’estiu.  

Gestiona el tema l’alcaldia. 

 

- ACTIVITATS DE BAR-RESTAURACIÓ EN PATIS INTERIORS D’ILLA 

Revisar expedients afectats, per evitar molèsties veïns immediats.  

Gestiona el tema la regidoria de medi ambient. 

 

- CONSTRUCCIÓ PISTA DE SKATEPARK 

Reunió amb els potencials usuaris de l’equipament. 

Gestiona el tema la regidoria d’esports. 

 

- CLIMATITZACIÓ CENTRE DE DIA 

S’ha procedit a la devolució de la garantia definitiva, deixant constància que el sistema 

de climatització encara no funciona. 

 

- SOL·LICITUD ALTA DEL SERVEI MUX AL CONSORCI 

ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA. 

D’acord amb les instruccions donades per Audifilm, empresa contractada pel suport 

informàtic per a la implantació de l’Administració electrònica, s’acorda sol·licitar al 

Consorci Administració Oberta de Catalunya l’alta del servei de Registre Unificat 

(MUX) que permet la integració dels serveis del Consorci AOC amb el registre general 

d’entrades i sortides propi de l’ens. 

 



 
 
 
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 

 


