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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 5/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 6 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 5/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Sol·licitud subvenció  IBI famílies monoparentals. 
5. Sol·licituds exempció taxa recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 

altres residus urbans. 
6. Acceptació dels Fons de prestació del Catàleg de serveis 2017 Diputació de 

Barcelona. 
7. Acceptació Programa complementari de foment de l’ocupació 2017-2018 

Diputació de Barcelona. 
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 20 de febrer de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 5/2017. 
 

Vista la relació 5/2017 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 30.954,57 €, 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 el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  9/17 
Data sol·licitud:  7 de febrer de 2017 
Obres: Transformació a gas natural de les instal·lacions existents subministrades amb 
gas liquat del petroli, desmantellament de les plantes de GLP existents i construcció de 
les instal·lacions de distribució de gas natural al terme de Sant Julià de Vilatorta 
 
Expedient núm.  10/17 
Data sol·licitud:  28 de febrer de 2017 
Obres: reforma interior d’habitatge 
 
Expedient núm.  11/17 
Data sol·licitud:  14 de febrer de 2017 
Obres: Ampliació del garatge en habitatge unifamiliar en filera. Canviar mobiliari de 
cuina i sanitaris 
 

Expedient núm.  12/17 
Data sol·licitud:  16 de febrer de 2017 
Obres: construcció d’un edifici bifamiliar entre mitgeres en la remunta de la planta 
baixa existent 
 

Expedient núm.  13/17 
Data sol·licitud:  20 de febrer de 2017 
Obres: reparar d’urgència la barbacana 
 

Expedient núm.  15/17 
Data sol·licitud:  22 de febrer de 2017 
Obres: construcció de dos garatges 
 

Expedient núm.  16/17 
Data sol·licitud:  24 de febrer de 2017 
Obres: fer el paviment de l’entrada del garatge 



 

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. 
 
 

4. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ  IBI FAMÍLIES MONOPARENTALS. 
 
 

L’article 5.3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles preveu 
l’equiparació entre els/les titulars de famílies nombroses i els/les titulars de famílies 
monoparentals als efectes d’obtenir bonificacions en la quota d’aquest impost en els 
mateixos termes i condicions: 
 
“Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família 
nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost. Tindran dret a una bonificació del 50% en 
la quota íntegra, sempre que l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 160.000 €, constitueixi 
l’habitatge habitual de la família i en el qual estiguin empadronats tots els membres integrants de la família 
nombrosa. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró 
municipal d’habitants. En el supòsit de famílies nombroses amb pares separats i amb la custòdia dels fills 
compartida, s’aplicarà la meitat de la bonificació prevista a d’immoble de cada progenitor, sempre i quan 
no superi el valor establert i el progenitor figuri empadronat en l’immoble objecte de bonificació.” 

 
No obstant, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu en el seu 
article 74.4 com a possibles subjectes de bonificacions potestatives de l’IBI només als/ 
a les titulars de les famílies nombroses. En conseqüència la bonificació del 
percentatge corresponent en la quota de l’IBI a les famílies monoparentals esdevé 
inaplicable. 
 
Amb la finalitat d’eliminar aquesta possible discriminació dels/les titulars de famílies 
monoparentals respecte als/les destinataris/àries de la bonificació establerta en 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, cal establir un sistema 
de subvencions subjecte a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i al RDL 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament. 
 
Vistes les bases reguladores de les subvencions destinades als/a les titulars de 
famílies monoparentals per aplicar-los la bonificació potestativa que cada exercici 
aprovi l’Ajuntament per als/ a les titulars de famílies nombroses en els mateixos termes 
i condicions. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda: 
 

Primer: Aprovar les bases reguladores de l’atorgament de subvencions destinades als/ 
a les titulars de les famílies monoparentals per aplicar-los la bonificació potestativa que 
cada exercici aprovi l’Ajuntament per als/ a les titulars de famílies nombroses en els 
mateixos termes i condicions.  
 
Segon: Aprovar la corresponent convocatòria per a l’exercici 2017. 
 

 
 

5. SOL·LICITUDS EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA, TRACTAMENT I 
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS. 

 



Vistes les sol·licituds d’exempció de la taxa d’escombraries de l’exercici 2017. 
 
Vistos els informes emesos per la treballadora social del Consorci d’Osona de Serveis 
Socials en el qual es descriu la situació actual de cada persona sol·licitant, amb el 
corresponent informe favorable. 
 
Vist el que disposa l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans, sobre 
beneficis fiscals. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda: 
 
Primer.- aprovar l’exempció de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de les persones interessades 
 
Segon.- Notificar la present resolució a les persones sol·licitants. 
 
 
 

6. ACCEPTACIÓ DELS FONS DE PRESTACIÓ DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2017 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23 de febrer 
de 2017, pel qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les 
festes majors” en el mar del Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla “Xarxa de 
Govern Locals 2016-2019”, consistent en el suport al desenvolupament d’activitats de 
caràcter cultural en el marc de la festa major del municipi, com ara activitats de difusió 
cultural i artística, promoció de la lectura, difusió del patrimoni i promoció d’activitats 
culturals en col·laboració amb el teixit associatiu local, en el qual s’atorga a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un import de 1.368 €. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23 de febrer 
de 2017, pel qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
consistent en suport al desplegament d’actuacions en els àmbits d’acompanyament a 
l’escolaritat, orientació, educació permanent, escoles bressol i altres serveis educatius 
a la petita infància, participació educativa, planificació educativa i transició escola-
treball, en el qual s’atorga a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta l’import de 8.756 €. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23 de febrer 
de 2017, pel qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Finançament de l’àmbit 
de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, consistent en suport econòmic per al finançament de la 
prestació dels serveis socials bàsics (competència obligatòria) i per al 
desenvolupament de programes socials, en el qual s’atorga a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta un import de 10.926,63 €. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda: 
 
Primer: Acceptar els ajuts concedits en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017, 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 



- Fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, per import 
de 1.368 €. 

- Fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants”, per import de 8.756 €. 

- Fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, per 
import de 10.926,63 €. 

 
Segon: Comunicar en el termini corresponent l’acceptació a través del Portal de tràmits 
a la Diputació de Barcelona. 
 
 

7. ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ 2017-2018 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23 de febrer 
de 2017, pel qual s’aprova el Programa complementari de l’ocupació local 2017-2018, 
en el marc del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019” i el seu corresponent règim de 
concertació que té per finalitat promoure l’ocupació de les persones aturades i aquelles 
incloses en col·lectius en situació de risc d’exclusió social mitjançant la concessió de 
suports econòmics per al desplegament de plans, programes i mesures locals, ja 
siguin de caràcter pal·liatiu i/o preventiu, afavorint al mateix temps la diversificació 
econòmica del conjunt de la demarcació de Barcelona, en el qual s’atorga a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta una subvenció total de 80.376,07 € a distribuir 
entre els exercicis 2017 (40.188,04 €) i 2018 (40.188,03 €). 
 
Els ajuts econòmics poden adreçar-se indistintament a: 

- El desplegament de plans locals d’ocupació. 
- La garantia d’una formació professionalitzadora i capacitadora que doti 

tant a les persones aturades com a aquelles que, estan en situació 
d’atur, participin d’alguna de les modalitats del Programa 
complementari, dels coneixements suficients per abordar amb èxit la 
seva trajectòria laboral. 

- Afavorir que les empreses o entitats privades contractin persones 
aturades, a través d’ajuts a la contractació. 

 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda: 
 
Primer: Acceptar els ajuts concedits en el Programa complementari de l’ocupació local 
2017-2018, en el marc del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, per un import 
total de 80.376,07 € a distribuir entre els exercicis 2017 (40.188,04 €) i 2018 
(40.188,03 €). 
 
Segon: Comunicar en el termini corresponent l’acceptació a través del Portal de tràmits 
a la Diputació de Barcelona. 
 
 

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 



 
- HORARI SERVEI D’AUTOBÚS COMASÒLIVAS CODINA.  

Necessitat de replantejar horaris i itineraris del servei d’autobús. Preparar reunions 
amb alcaldes dels municipis afectats i amb el concessionari de la línia. 
Gestiona el tema la regidoria de consum. 
 

- PROMOCIÓ TORNEIG BÀSQUET BBVA.  
El proper 10 de març es grava un vídeo de promoció del Torneig al pavelló. Preparar 
rètol de Pavelló esportiu municipal Sant Julià de Vilatorta. Alternatives a la 
desprogramació pressupostària de l’exercici 2017 del tema de senyalèctica estudiat 
amb Eumo Gràfic. 
Gestiona el tema la regidoria d’esports. 
 

- FIRA DEL TUPÍ. 
Coincidència d’activitats esportives: bàsquet i patinatge. Coordinar activitats que no 
responen a l’objecte de la Fira. 
Gestiona el tema la regidoria d’esports i de regidoria de turisme. 
 

- ASSOCIACIÓ BÀSQUET SANT JULIÀ. 
Sol·licitud despatx a l’equipament del pavelló per a realitzar les tasques pròpies de 
l’entitat. Com a criteri general no es cedeixen espais a entitats d’una manera exclusiva, 
l’objectiu és optimitzar els espais a través de l’ús compartit. 
Gestiona el tema la regidoria d’esports. 
 

- VISITA A L’AJUNTAMENT DE LA DELEGADA DEL GOVERN DE LA 
GENERALITAT A LA CATALUNYA CENTRAL. 

Demà al matí l’alcalde rebrà a la Delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya 
Central, senyora Laura Vilagrà i Pons. Cal plantejar-li els temes que afecten el municipi 
i que siguin competència de la Generalitat, entre d’altres. 
 

- CONVOCATÒRIES DE PERSONAL LABORAL 1/2017 I 2/2017.  
S’informa de l’evolució de les proves que s’estan fent per a la selecció de dues places 
d’operaris i d’una plaça d’oficial 1a del Servei de Manteniment de l’Ajuntament. 
Pendent de l’avaluació del Tribunal que farà la corresponent proposta a l’alcaldia a 
favor dels aspirants que hagin obtingut els millors resultats en la fase d’oposició i de 
concurs. 
 
 
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 
 


