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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 2/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 23 de gener de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 a 1/4 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 2/2017. 
3. Liquidació comptes SOREA 4t trimestre. 
4. Llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per a la 

realització del programa Treball i formació. 
6. Sol·licitud targeta aparcament persona amb discapacitat. 
7. 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 9 de gener de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 24/2016 i 2/2017 

Vista la relació 24/2016 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes 
amb càrrec al pressupost municipal exercici 2016 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 41.493,18 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 
Vista la relació 2/2017 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 9.607,16 €, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. LIQUIDACIÓ COMPTES SOREA 4T TRIMESTRE. 
 
Vist l’estat de comptes del 4t. trimestre de 2016 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 13.614,11 euros. 
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que la componen, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 4t. trimestre de 2016 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 13.614,11 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 4t. trimestre al compte bancari núm. ES88 
0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
 

4. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS PRÈVIES. 
 

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

 
Expedient núm.  103/16 
Data sol·licitud:  29 de desembre de 2016 
Obres: millores pel benestar animal: enderroc nau 6 i ampliació nau 9, sense 
increment de capacitat productiva de les instal·lacions. 
 

Expedient núm.  1/17 
Data sol·licitud:  5 de gener de 2017 



Obres: col·locació de pedra aplacada en mur de tancament de finca 
 

Expedient núm.  2/17 
Data sol·licitud:  3 de gener de 2017 
Obres: col·locar 10 m2. de parterre 
 

Expedient núm.  3/17 
Data sol·licitud:  3 de gener de 2017 
Obres: obertura i tancament de rasa per l’estesa de la línia subterrània de baixa tensió 
a 400 V 
 

Expedient núm.  4/17 
Data sol·licitud:  12 de gener de 2017 
Obres: reformar obertura: treure persiana metàl·lica i substituir per porta i finestra 
(bandera) amb persiana enrotllable. 
 

Expedient núm.  5/17 
Data sol·licitud:  16 de gener de 2017 
Obres: canviar banyera per plat de dutxa i gres al terra 
 
Expedient núm.  6/17 
Data sol·licitud:  17 de gener de 2017 
Obres: reforma de l’habitatge unifamiliar 
 
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) Revisió liquidació ICIO llicència urbanística 100/15, per la finalització de la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aparellat, construït fins a l’estructura.  

 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal en el qual es posa de manifest que una part de 
l’obra emparada en la llicència urbanística 100/15 no ha estat executada, suposant 
una reducció de la base imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres i en conseqüència de la quota, amb una devolució de 866,69 €. 
 
 

3) Arxiu expedient llicència urbanística 7/16, per la instal·lació de dos pals de 
fusta per servei telefònic i ADSL. 

 
Vista la sol·licitud de llicència urbanística (exp. 7/16) per a la instal·lació de dos pals de 
fusta per servei telefònic i ADSL entrada al registre general de l’Ajuntament en data 
19/02/2016.  
 
Vist que en data 10/03/2016 i amb registre de sortida general de l’Ajuntament número 
0822050006-2-2016-000285-1 es va donar trasllat de l’informe tècnic emès per 
l’arquitecte municipal de data 08/03/2016, requerint la subsanació de deficiències en la 
proposta presentada. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 05/01/2017 on posa de manifest 
que no s’ha aportat cap document per tal d’esmenar la proposta presentada en el seu 
dia, es considera arxivar la sol·licitud de llicència urbanística pels treballs pretesos, 



d’acord amb l’art. 95 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda, 
 
Primer:  Arxivar la llicència urbanística núm. 7/16, per les obres d’instal·lació de dos 
pals de fusta per servei telefònic i d’ADSL, per no haver atès el requeriment dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Segon:  Notificar el present acord a l’empresa interessada als efectes oportuns. 
 

5. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2016 pel qual 
s’aprova sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona la inclusió del projecte de 
senyalització i desbrossament de la ruta de l’aeròdrom, que afecta els municipis de 
Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes i Santa Eugènia de Berga, en la convocatòria 2016 
del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, per a la contractació d’una 
persona en situació d’atur, a jornada complerta per un període de 6 mesos.  
 
Atès que el Consell Comarcal d’Osona va incloure el projecte esmentat en la sol·licitud 
d’ajut al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Programa 
Treball i Formació, que ha estat resolta favorablement per part de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Vista la proposta de conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament 
per establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per a la implementació 
del Programa Treball i Formació. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda, 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per a la 
implementació del Programa Treball i Formació, a fi i efecte de dur a terme el projecte 
de senyalització i desbrossament de la ruta de l’aeròdrom. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni. 
 
Tercer: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
 

6. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB 
DISCAPACITAT. 

 
Vista la sol•licitud i documentació presentada amb registre d’entrada de data 18 de 
gener de 2017, amb número 69, 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, aquesta concessió. 
 
Tercer: Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart: Notificar a l’interessat aquesta resolució, fent-lo coneixedor del règim de 
recursos que li corresponen. 
 
 

7. 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. 
 

- TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT 
 
La delegada d’execució de mesures penals alternatives dels Jutjats de Manresa ha 
plantejat a l’Ajuntament la possibilitat d’atendre treballs en benefici de la comunitat en 
compliment de sentències penals. 
 
Gestionen el tema la regidora de serveis social i el regidor de serveis. 
 

- MATERIAL GIMNÀS DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL 
 
Material inclòs en la concessió del servei de gimnàs del pavelló esportiu que ha 
esdevingut obsolet. 
 
Gestiona el tema la regidoria d’esports. 
 

- DIRECCIÓ DEL CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL DE LES 
GUILLERIES-SAVASSONA 

  
Informació sobre la substitució de la Directora del Consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona, Isabel Cabrera, que assumeix la Gerència del Consorci del 
Litoral. 
 



- INICIATIVA DE COWORKING 
 
Informació sobre la iniciativa privada de destinar una nau de la zona industrial per a 
coworking o cotreball, com a espai per a la creativitat i com a forma de treball que 
permet a professionals independents, emprenedors i pymes de diferents sectors, 
compartir un mateix espai, tant físic com virtual, per a desenvolupar projectes 
professionals de manera independent, a la vegada que fomenten projectes conjunts. 
 
Possibilitat de trobar formes de col·laboració en la iniciativa per part de l’Ajuntament. 
 
Gestiona el tema l’alcaldia i la regidoria de promoció econòmica. 
 

- ALTRES 
 
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 
 


