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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 6/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 20 de març de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a 2/4 d’1 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 6/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Comunicacions activitats 
5. Sol·licitud de pròrroga en el termini d’audiència d’expedient de denúncia de 

contaminació acústica. 
6. Projecte d’urbanització PMU-Cases de Vilalleons. 
7. Finalització procés selecció places del Servei de manteniment. 
8. Estat d’execució de l’obra de construcció dels vestidors de la zona 

esportiva. 
9. Servei de residència gent gran. 
10. Aprovació Pla de desplegament de fibra òptica en el municipi, presentat per 

APFutura Internacional Soluciones SL. 
11. Targeta aparcament persona amb discapacitat 
12. Informacions regidories:  



- Assumptes proper Ple ordinari 
- 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 març de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 6/2017. 
 

Vista la relació 6/2017 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  51.469,36 €, 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 el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  14/17 
Data sol·licitud:  22 de febrer de 2017 
Obres: modificació edifici plurifamiliar aïllat i finalització dels treballs de construcció de 
l’edifici existent 
 
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. 
 
2. Vista la renúncia a la llicència urbanística, atorgada en la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 23 de gener de 2017: 
 
Expedient núm.  4/17 
Data sol·licitud:  6 de març de 2017 
Obres: Reformar obertura: treure persiana metàl·lica i substituir per porta i finestra 
(bandera) amb persiana enrotllable 
Motiu: no es portarà a terme l’obra sol·licitada 
 
Vist el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, en quant a la renúncia per part de l’interessat del 
dret declarat en la llicència urbanística atorgada. 
 



Vist el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en quant a 
la base imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, on es posa de manifest que les 
obres no s’han executat. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda: 
 
Primer: acceptar la renúncia per a la llicència urbanística 4/2017 per a reformar 
obertura: treure persiana metàl·lica i substituir per porta i finestra (bandera) amb 
persiana enrotllable. 
 
Segon: deixar sense efecte la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, mantenint la liquidació de la taxa per atorgament de llicència urbanística. 
 
Tercer: Notificar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns. 
 
 

4. COMUNICACIONS ACTIVITATS 
 
Expedient 2/2017. En data 3 de març de 2017, es va presentar, davant aquest 
Ajuntament, una comunicació prèvia d’obertura per a l’exercici d’una activitat de bar 
restaurant en aquest municipi.  
 
Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa en 
l’Annex 2 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, per tant activitat econòmica de baix risc, subjecte al règim de 
declaració prèvia. 
  
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal, s'ha constatat que 
les instal·lacions s’ajusten a la memòria tècnica i als certificats dels instal·ladors i que 
l’activitat pot funcionar únicament dins el local, en cap cas es podrà utilitzar l’espai 
posterior propi de l’exterior del local. L’horari de tancament de l’activitat serà a les 2:30 
h. els dies laborables i a les 3:00 h. els caps de setmana (ordre INT/358/2011). 

  
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
  
Primer.-  Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
es dóna per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, 
que la societat interessada exerceix una activitat de bar restaurant, en aquest municipi, 
en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació 
local. 
  
Segon.- La interessada exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ella mateixa, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 
21: taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació 
de comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat 
regulada per normativa sectorial, per un import de 218 €. 



  
Quart.- Notificar el present acord a la interessada. 
 
 

5. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA EN EL TERMINI D’AUDIÈNCIA 
D’EXPEDIENT DE DENÚNCIA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 

 
En data 9 de gener de 2017, la Junta de Govern Local va acordar donar el tràmit 
d’audiència als interessats en l’expedient de la denúncia de contaminació acústica, per 
les activitats lúdico-musicals que segons els denunciants es duen a terme a l’habitatge  
contigu al seu habitatge, atorgant un termini de 10 dies, als efectes que coneguin el 
contingut de l’informe i hi puguin presentar al·legacions, fent constar que si abans del 
venciment d’aquest termini manifesten la decisió de no efectuar al·legacions ni aportar 
nous documents ni justificacions, es tindrà per realitzat el tràmit. 
 
L’interessat ha presentat a l’Ajuntament una sol·licitud per disposar de més termini per 
a la presentació d’al·legacions.  
 
Atès que es considera important l’estudi detallat de l’informe emès per la Diputació de 
Barcelona, i que és la part denunciant qui ho demana.  
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda que el termini per a la presentació de les al·legacions a 
l’informe emès per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el 
qual reitera que els nivells d’immissió no sobrepassen els llindars permesos per la 
normativa vigent relativa a la contaminació acústica, sigui d’un mes a comptar des de 
la notificació d’aquest acord.  
 
 

6. PROJECTE D’URBANITZACIÓ PMU-CASES DE VILALLEONS. 
 
Inscrit en el Registre de la Propietat núm.3 de Vic, el projecte de reparcel·lació del 
PMU 5 –Cases de Vilalleons-, cal executar el projecte d’urbanització que el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar inicialment. 
 
Per tal de concretar i consensuar el contingut del projecte amb els veïns afectats, atès 
que el POUM preveu l’execució del PMU-5 mitjançant el sistema de compensació, cal 
convocar els veïns a una reunió que es farà el proper 20 d’abril a l’Ajuntament. 
 
Vist l’interès que els veïns afectats per la reparcel·lació han mostrat a l’Ajuntament 
perquè es procedeixi a senyalar sobre el terreny els límits de les propietats amb 
façana al carrer de l’Era, s’encarregarà al topògraf que va fer els plànols del projecte 
de reparcel·lació que faci la fitació d’acord amb el projecte. 
 
 

7. FINALITZACIÓ PROCÉS SELECCIÓ PLACES DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT. 
 

Acabat el procés de selecció de personal per a les places d’oficial 1a i operaris del 
servei de manteniment, el Tribunal ha elevat a l’alcaldia la proposta a favor dels 
aspirants que han obtingut la puntuació més elevada en cada procés. 
 
En la convocatòria 1/2017 de les places d’operaris, s’ha fet la proposta a favor dels 
candidats: Manel Cabeza Fontdevila i Sergi Martínez Martínez. 
 



En la convocatòria 2/2017 de la plaça d’oficial 1a, s’ha efectuat una proposta a favor 
del candidat Jordi Segalés Tañà. 
 
Atès que el funcionari que ocupava el lloc de treball de cap de la brigada municipal, va 
causar baixa de l’Ajuntament en data 12 de març de 2017, essent del tot necessari que 
aquestes funcions es mantinguin a l’objecte de dirigir l’equip de treball que conformen 
els operaris del Servei de manteniment, s’encarregaran les funcions de cap del Servei 
a la persona que es contractarà en la categoria d’oficial 1a. 
 
Les persones a favor de dels qual s’ha efectuat la proposta del Tribunal, s’incorporaran 
a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament amb efectes 27 de març de 2017.  
 

8. ESTAT D’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DELS 
VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA. 

 
Els tècnics municipals i la direcció d’obra de la construcció dels vestidors de la zona 
esportiva han posat de manifest que el ritme en què s’estan executant es obres fa 
preveure un incompliment, per part del contractista, del termini total. 
 
Segons l’informe emès en data d’avui, per la direcció d’obra i direcció d’execució 
d’obra, des del 9 de febrer de 2017, data de l’acta de comprovació de replanteig, en el 
qual es dona la conformitat per iniciar les obres, havent estat ja notificada al 
contractista, l’aprovació del pla de seguretat i salut, només s’ha executat un 1,89% del 
total del projecte, que te un termini de 9 mesos, quedant pendent un 98,11 %.  
 
La proporció entre el temps transcorregut i l’obra executada respecte el temps restant i 
l’obra pendent fa previsible l’incompliment del contracte per part del contractista, 
d’acord amb el contracte i el plec de clàusules administratives particulars, i considerant 
que l’expedient contractual es va tramitar amb l’objectiu que durant la propera 
temporada esportiva ja es disposés de l’equipament, aquesta situació comportarà un 
greu perjudici al servei públic en concret, i també econòmic a l’Ajuntament perquè 
entre d’altres despeses, es perllonga en el temps el cost de lloguer de les casetes per 
als equips esportius, això sense tenir en compte que l’obra està ocupant un espai 
públic amb les conseqüents limitacions i riscos. 
 
A banda de la demora en l’execució, el coordinador de seguretat i salut a l’obra ha 
manifestat en l’informe, defectes en el compliment del Pla de seguretat i salut, 
concretament en el tancament de l’obra. 
 
Considerant necessari advertir al contractista d’aquests fets constatats, per  unanimitat 
dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern local, 
s’acorda: 
 
Primer.-  Requerir el contractista, Axis Patrimoni SL, perquè doni compliment al 
contingut del Pla de seguretat i salut, aprovat per Decret de l’alcaldia de data 7 de 
febrer de 2017, insistint en el correcte tancament de l’obra. 
 
Segon.- Requerir el contractista, Axis Patrimoni SL, perquè en el termini màxim de 10 
dies a partir de la recepció d’aquesta notificació, presenti un plannig d’obra que prevegi 
la viabilitat de l’execució de l’obra pendent en el termini que resta i que tingui caràcter 
obligacional.  
 
Tercer.- Demanar al contractista, Axis Patrimoni SL, que presenti un plec de descàrrec 
a l’informe emès pels tècnics directors de l’obra, perquè l’Ajuntament pugui apreciar la 



implicació del contractista respecte aquest projecte i no es demori en el temps la 
possible resolució del contracte per incompliment del contractista. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Axis Patrimoni SL, juntament amb l’informe emès pels 
tècnics municipals. 
 

9. SERVEI DE RESIDÈNCIA GENT GRAN. 
 
Projecte impulsat per un grup de persones interessades en la prestació d’aquest 
servei, i que demanen la implicació de l’Ajuntament per explorar vies per aconseguir 
l’objectiu. L’ajuntament valora positivament la iniciativa i mantindrà una actitud de 
col·laboració amb els impulsors. 
 
 

10. APROVACIÓ PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA A SANT 
JULIÀ DE VILATORTA 
 

Vista la sol·licitud de l’operador de telecomunicacions inscrit en el Registre d’operadors 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, APFUTURA INTERNACIONAL 
SOLUCIONES SL, registrada a l’Ajuntament en data 19 de gener de 2017 amb el 
núm.72, referent al Pla de desplegament de fibra òptica fins a la llar, al nucli urbà de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el que disposa la llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, en 
quant a la col·laboració entre Administracions públiques en el desplegament de les 
xarxes públiques de comunicacions electròniques i el Reial Decret 330/2016, de 9 de 
setembre, relatiu a les mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de 
comunicació electròniques d’alta velocitat. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals en el qual es posen de manifest les 
condicions a les que s’ha de sotmetre el Pla de desplegament de fibra òptica fins a la 
llar al nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Atès que la instal·lació de fibra òptica suposa un millora considerable en la 
comunicació de dades, i que l’Ajuntament considera d’interès prioritari el desplegament 
de xarxes de comunicacions electròniques d’accés ultrarràpid en el municipi de Sant 
Julià de Vilatorta, amb una implantació eficient i amb el mínim impacte. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar el Pla de desplegament de fibra òptica fins a la llar en el municipi de 
Sant Julià de Vilatorta, presentat per l’operadora de telecomunicacions APFUTURA 
INTERNACIONAL SOLUCIONES SL, amb les condicions que s’assenyalen en 
l’informe emès pes serveis tècnics municipals i que formen part del preset acord, en 
els següents aspectes: 

- Forma de desplegament 
- Permisos i autoritzacions 

 
Segon: Condicionar l’aprovació del Pla de desplegament a la presentació per part de 
l’operador, del projecte amb les esmenes dels següents errors: 

- Pàgina 8 (apartat 1.1.4) hi ha una errada en les dades d’autor del projecte. 
- Pàgina 9 (apartat 1.2.3) hi ha una errada en la dimensió del tritub. 
- Pàgina 14 (plànol), en els trams FO distribució, no s’especifica si e stracta d’un 

traçat aeri o per façana. 



 
Tercer: L’aprovació del Pla no implica la concessió de cap autorització en domini 
públic, que haurà de ser objecte del corresponent conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’operador, i  en conseqüència abans de la seva execució, l’operador 
haurà de sol·licitar les llicències d’ocupació i urbanístiques, o presentar les 
corresponents comunicacions en compliment de la normativa vigent. 
 
Quart: Abans de l’execució del Pla, l’operador haurà de presentar la declaració 
responsable prevista a l’article 34.6 de la Llei General de Telecomunicacions en 
concordança amb l’article 69 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratu comú de les Administracions Públiques. 
 
Cinquè: En el suposit de transmissió del Pla de desplegament aprovat a un altre 
operador de telecomunicacions, el nou titular es subrogarà en totes les condicions 
establertes en aquest acord. 
 
Sisè: Notificar el present acord a l’operadora APFUTURA INTERNACIONAL 
SOLUCIONES SL, als efectes oportuns. 
 

11. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

 
Vista la sol•licitud i documentació presentada amb registre d’entrada de data 9 de març 
de 2017, amb número 511, referent a l’atorgament d’una targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat - titular no conductor. 
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de les targetes d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat – titular no conductor, 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 targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat com 
a titular no 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 a la interessada aquesta resolució, fent-la coneixedora del règim de 
recursos que li corresponen. 
 

 



12. INFORMACIONS REGIDORIES:  
- ASSUMPTES PROPER PLE ORDINARI 

Es proposa per al proper Ple ordinari que s’ha de fer el dilluns 27 de març, el següent 
ordre del dia: 

1. Adhesió al Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020). 
2. Adhesió al Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere 

d’Osona (2016-2020). 
3. Modificació Reglament del servei de l’Espai Activa’t. 
4. Aprovació inicial ordenança d’instal·lació tanques en sòl no urbanitzable. 
5. Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició de 

targetes de transport. 
6. Comptes de gestió recaptació exercicis 2015 i 2016. 
7. Modificació ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del 

servei de la llar d’infants. 
8. Modificació denominació grup municipal. 
9. Aprovació inicial modificació pressupostària 2/2017. 
10. Sistema justificació transferències als grups municipals.  
11. Moció d’adhesió al Pacte nacional pel referèndum. 
12. Moció sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les 

persones celíaques. 
13. Moció per la sobirania energètica. 
14. Moció per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants. 

 
- 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 
 

- CAMINS RURALS:  
 

Cal demanar suport al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 
manteniment camí de Coll de Portell a la Miranda, camí del Gili...Gestiona el tema la 
regidoria de Medi Ambient 

 
- ESPORGA D’ARBRES CARRETERA DE VIC.  

L’actuació que s’hi farà consistirà en tallar branques, arrodonir copa i polir-los. 
Pressupost de 2.750 € més IVA. Gestiona el tema la regidoria de Medi Ambient 
 
 

- ÀREA D’AUTOCARAVANES 
Cal senyalitzar l’àrea per evitar l’estacionament de vehicles que no utilitzen el servei. 
Gestiona el tema la regidoria de turisme. 
 

- PROJECTE CONJUNT A NIVELL COMARCAL FEDER 
S’ha desestimat el projecte conjunt que el Consell Comarcal d’Osona va presentar a la 
convocatòria FEDER en el qual estava inclosa l’actuació de Ca l’Anglada. 
 

- SENYALÈCTICA EQUIPAMENT CA L’ANGLADA 
- TRASLLAT LÍNIES DE TELÈFON EQUIPAMENT CA L’ANGLADA 

S’ultimen els temes pendents de l’equipament. Preparació jornades de portes obertes 
de l’equipament: diumenge 16 d’abril, de Pasqua Florida amb a cantada de les 
Caramelles del Roser i diumenge 23 d’abril, de l’Aplec caramellaire. 



 
- CONSTRUCCIÓ PANOT VORERA PARADA BUS FONT D’EN TITUS 

 
- CONNEXIÓ ELÈCTRICA SERVEI BIBLIOBÚS. 

 
- CELEBRACIÓ 10è ANIVERSARI INAUGURACIÓ ESCOLA 

BELLPUIG. 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dóna 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 
 


