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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 1/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 9 de gener de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 a ¾ de 12 
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 relacions 23/2016 i 1/2017. 
3. Llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Catàleg de serveis Xarxa de Barcelona  
5. Convocatòries places àrea de serveis i manteniment. 
6. Denúncia contaminació acústica. 
7. Informacions regidories:  

- Exposició: “Escoles d’altres mons” 
- 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 12 de desembre de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de 
ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 23/2016 i 1/2017 

Vista la relació 23/2016 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes amb 
càrrec al pressupost municipal 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 223.495,75 €, segons figura en la 
relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst legalment. 
 
Vista la relació 1/2017 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 4.309,92 €, segons 
figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst legalment. 
 

3. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES. 
 
Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
Expedient núm.  98/16 
Data sol·licitud:  7 de desembre de 2016 
Obres: canviar rajoles cuina i gres 
 

Expedient núm.  99/16 
Data sol·licitud:  7 de desembre de 2016 
Obres: tancament del perímetre de la parcel·la 
 

Expedient núm.  100/16 
Data sol·licitud:  12 de desembre de 2016 
Obres: canviar rajoles de cuina i bany 
 

Expedient núm.  101/16 
Data sol·licitud:  20 de desembre de 2016 
Obres: treballs diversos en local: parquet, divisions mòbils, adaptació rampa accés, 
instal·lacions i pintura 
 
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. CATÀLEG DE SERVEIS XARXA DE BARCELONA  
 
La Diputació de Barcelona, en data 22 de desembre de 2016 va aprovar el Catàleg de 
serveis en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovat el 26 de novembre 
de 2015, que dóna suport als governs locals a través de diferents instruments de 
cooperació, amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 
 
Cal estudiar per part de cada regidoria els recursos que el catàleg ofereix en els respectius 
àmbits i la seva adequació a les necessitats municipals, i tenint en compte que el termini per 
a les sol·licituds de recursos econòmics finalitza el proper 7 de febrer, establint-se uns 
terminis més llargs per a  les sol·licituds de recursos tècnics i materials, es convoquen 
reunions sectorials durant les dues properes setmanes, per tal que a la primera Junta de 
Govern del mes de febrer es puguin concretar les sol·licituds i aprovar-les. 
 
 

5. CONVOCATÒRIES PLACES ÀREA DE SERVEIS I MANTENIMENT 
 
Vista la plantilla de personal, funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de desembre de 2016, juntament 
amb l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2017, sotmesa a informació pública. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2017 de les places vacants a l’Ajuntament, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de desembre de 2016 i sotmesa a 
informació pública. 
 
Vist el que disposa el Títol III de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’exercici 2016, actualment prorrogats, relatiu a les despeses de personal, 
que estableix una taxa de reposició màxima d’un 50% per a la contractació de personal amb 
caràcter fix i la contractació de personal temporal només per cobrir necessitats urgents i 
inajornables  per sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels 
serveis públics essencials. 
 
Considerant que urgeix proveir les places del servei de manteniment, perquè els efectius 
s’han vist reduïts a conseqüència de dues jubilacions i de la previsió d’una altra 
properament, situació que l’Ajuntament ha afrontat amb Plans ocupacionals que en alguna 
ocasió han implicat pròrrogues d’aquests contractes una vegada finalitzat el propi Pla. 
 
Considerant que el personal adscrit al servei de manteniment realitza treballs que afecten al 
funcionament dels serveis públics essencials, com ara la neteja viària, obres i reparacions 
en els equipaments públics, en el sistema viari, en zones verdes i en manteniment en 
instal·lacions diverses. 
 
Segons la plantilla de personal laboral referent al Servei de manteniment aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament, hi ha vacants 1 plaça d’oficial 1a i 5 places d’operari, la plaça d’oficial 1a 
suposa l’extinció de la plaça de funcionari de cap de brigada, ocupada per una persona que 
es jubila properament. De les places d’operari, dues han quedat vacants a conseqüència de 
dues jubilacions produïdes els anys 2015 i 2016, dues estan ocupades per treballadors 



contractats a través d’un procés de selecció de l’any 2012, amb caràcter temporal a 
conseqüència de les limitacions establertes en la Llei de pressupost de l’Estat, havent 
esdevingut indefinits no fixes. L’altra està ocupada per un treballador contractat 
temporalment  l’any 2006 que ha esdevingut no fix. 
 
Vistes les bases redactades per al procés de selecció de dues places d’operaris del Servei 
de manteniment de la plantilla de personal laboral temporal de l’Ajuntament. 
 
Vistes les bases redactades per al procés de selecció d’una plaça d’oficial 1a del Servei de 
manteniment de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció, segons el qual queda acreditada la dotació  
pressupostaria d’aquestes places.  
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per al procés de selecció de dues places 
d’operaris del Servei de manteniment de la plantilla de personal laboral temporal de 
l’Ajuntament. 
 
Segon.- Aprovar les bases i la convocatòria per al procés de selecció d’una plaça d’oficial 1a 
del Servei de manteniment de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal, perquè 
els interessats puguin presentar la seva sol·licitud en el termini de 10 dies naturals a partir 
de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
Quart.- Condicionar aquest acord a l’aprovació definitiva de la plantilla i l’oferta pública 
d’ocupació per a l’exercici 2017.  
 
 

6. DENÚNCIA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
En sessió de la Junta de Govern de data 1 d’agost de 2016 es va acordar incoar expedient 
administratiu per a la comprovació i verificació dels fets denunciats per les activitats lúdico-
musicals que segons els denunciants es duen a terme a l’habitatge contigu al seu. 
 
En el mateix acord es va designar instructor de l’expedient al regidor de medi ambient, Lluís 
Solanas, que en el marc del catàleg de serveis de Xarxa Barcelona va demanar a la 
Diputació de Barcelona un nou informe, atès que les circumstàncies podien haver variat des 
de l’emissió del primer estudi que va concloure que el nivell d’immissió sonora no superava 
els nivells permesos. 
 
Vist 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. 
 



Vist el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en relació a la participació dels interessats a l’expedient, 
establint que una vegada instruït el procediment i abans de redactar la proposta de 
resolució, quan s’hagin introduït a l’expedient noves proves diferents que les aportades per 
l’interessat, es posarà de manifest als interessats perquè puguin al·legar i presentar els 
documents i justificacions que estimin pertinents. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer: donar el tràmit d’audiència als interessats per 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. 
 
Segon: demanar a l’instructor la corresponent proposta de resolució, tenint en compte totes 
les actuacions realitzades durant el procediment, per tal d’emetre la resolució de la denúncia 
administrativa per contaminació acústica. 
 
 

7. ACCEPTACIÓ AJUTS DE CAIXA DE CRÈDIT DPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Per acord de la Junta de Govern reunida en sessió d’17 d’octubre de 2016 es va sol·licitar 
un ajut a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona per un import de 175.000 €, sense 
interès, per a les següents inversions i imports: 

- Finalització inversions diverses 2016: 160.959,12 €, amb un termini de 10 
anys. 

- Adquisició maquinària de serveis: 14.040,88 €, amb un termini de 5 anys. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 24 de novembre de 2016 va 
aprovar la concessió dels crèdits. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar un crèdit de la Diputació de Barcelona per a diverses inversions 2016, 
amb un import de 160.959,12 euros, a retornar en deu anualitats sense interès i aprovar el 
conveni regulador corresponent. 
 
Segon.- Acceptar un crèdit de la Diputació de Barcelona per a l’adquisició d’una maquinària 
de serveis, amb un import de 14.040,88 €, a retornar en cinc anualitats sense interès, i 
aprovar el conveni regulador corresponent. 
 
Tercer.- Comunicar a la Direcció General de Tutela Financera la concertació dels dos 
préstecs. 
 
Quart.- Autoritzar l’alcalde per a la formalització dels convenis corresponents. 
 



Cinquè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes de signatura dels 
convenis aprovats. 
 
 

8. INFORMACIONS REGIDORIES:  
 

- EXPOSICIÓ: “ESCOLES D’ALTRES MONS” 
 
L’exposició “Escoles d’altres mons” s’inaugura a l’Aula de cultura el proper dijous dia 12 de 
gener a les 7 de la tarda, amb l’assistència de la Diputada adjunta de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, senyora Rosa Funtané Vila. Estarà oberta dos 
caps de setmana de 6 a 8 de la tarda. A banda s’organitza la visita a l’exposició per part de 
les escoles del municipi, i es farà una xerrada amb l’associació Abarabake. L’exposició 
permet realitzar altres activitats a l’Aula simultàniament.  
 

- 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 
 

- CALDERA LLAR D’INFANTS 
 

La instal·lació de la nova caldera a la llar d’infants municipal Patuleia ha posat de manifest 
certa problemàtica per al seu correcte funcionament que ha requerit la intervenció de tècnics 
de l’Agència de l’Energia d’Osona juntament amb responsables de l’empresa instal·ladora i 
de l’empresa distribuïdora de la marca de la caldera, que hi estan treballant per optimitzar al 
màxim aquesta nova instal·lació. 
Gestiona el tema la regidora d’educació. 
 

- ORGANITZACIÓ PROVA ESPORTIVA BICITRIAL 
 
La unió ciclista Vic ha demanat autorització per a la realització de la 18a Copa Osona de 
Trial per al proper 23 d’abril, atès que aquesta competició transcorre també per finques 
particulars, cal que l’organització obtingui els respectius permisos. 
Gestiona el tema el regidor d’esports 
 
 
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 


