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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 14/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 4 de setembre de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a 2/4 de 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 14/2017. 
3. Sol·licitud d’Axis Patrimoni SL de suspensió de l’execució de les obres de 

construcció dels vestidors de la zona esportiva. 
4. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
5. Designació representants Ajuntament a la Comissió paritària de seguiment 

del conveni col·lectiu de personal. 
6. Subvenció projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques casal 

d’avis i centre de dia, Xarxa de Barcelona. 



7. Resolució de petició de pròrroga per a la presentació de recurs en relació a 
l'expedient de denúncia per contaminació acústica 

8. Informacions regidories:  
- Instàncies i queixes veïns 
- Altres: Activitats durant la Diada de l’11 de setembre. 
 

 

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 31 de juliol de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 14/2017. 
 

Vista la relació 14/2017 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 135.307,85 € segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. SOL·LICITUD D’AXIS PATRIMONI SL DE SUSPENSIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS 
DE LA ZONA ESPORTIVA. 

 
 
Vist l’acord del Ple de data 26 de juny de 2017  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, concedint un termini de deu dies 
d’audiència al contractista i a l’entitat bancària avalista, per a la presentació 
d’al·legacions. 
 
Vist que en data 18 de juliol de 2017 AXIS Patrimoni SL va formular oposició a la 
resolució presentant les corresponents les al·legacions que va considerar pertinents. 
Sense que l’entitat bancària hagi presentat cap escrit d’al·legacions. 
 
Vist que en data 2 d’agost de 2017 es va acordar per la Junta de Govern Local 
demanar informe a la Comissió Jurídica Assessora suspenent el termini de resolució 
del contracte. Acord notificat a Axis Patrimoni SL i al Banc de Sabadell en data en data 
8 d’agost de 2017 
 
Vista la sol·licitud de suspensió temporal de l’execució de les obres presentada per 
AXIS Patrimoni SL en data 7 d’agost de 2017. 
 
Vist l’informe emès per part dels serveis tècnics i directors d’obra en relació a les 
condicions en que s’hauria d’autoritzar la suspensió de l’execució de l’obra. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 



Primer.- Estimar la sol·licitud de suspensió temporal de l’execució de les obres de 
construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta, com a 
mesura provisional, i fins a la resolució de l’expedient administratiu de resolució del 
contracte d’obres. 
 
Segon.- La suspensió de l’execució de les obres està sotmesa a l’íntegre compliment 
per part del contractista de les condicions contingudes en l’informe tècnic i que es 
transcriuen a continuació, i que el contractista haurà de mantenir durant tot el període 
de suspensió: 
 

−−−− Realitzar protecció del tall vertical de l’excavació est mitjançant estintolament del 
mateix i protecció dels agents atmosfèrics, per evitar el possible descalçament del 
vial. 

−−−− Protecció indirecta de les armadures mitjançant els propis encofrats i el seu 
segellat, per evitar la filtració de terres a l’interior de la fonamentació, de manera 
que la secció de fonamentació quedi totalment protegida en tot el seu perímetre. 

−−−− Formació de drenatges als fonaments per evacuar l’aigua que hi podés entrar. 

Per altra banda, cal tenir present que a l’obra hi ha uns fanals desmuntats, deixats 
al terra, els quals s’haurien de col·locar a la seva posició definitiva o bé retirar-los i 
emmagatzemar-los en un lloc adient per a la seva conservació. 

Finalment cal fer referència al tancament i seguretat de l’obra enfront a tercers: 

−−−− Tallar el corrent elèctric des del punt de subministrament i deixar el quadre elèctric 
d’obra sense alimentació i completament tancat amb pany i clau. 

−−−− Tancar de forma permanent el recinte de l’obra de manera que no sigui possible 
l’accés a la mateixa per part de tercers. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a AXIS Patrimoni SL i a l’entitat Banc de Sabadell. 
 
Quart.- Encomanar als tècnics directors d’obra la comprovació del compliment de les 
condicions i el seguiment de les mateixes.  
 
 
 

4. ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS. 

 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del passat 31 de juliol, pel qual es va 
posposar l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions per 
tal d’estudiar la compatibilitat del conveni proposat per Localret amb l’accés a la fibra 
òptica que està desplegant ApFutura SL, a data d’aquesta Junta encara no s’ha pogut 
contactar amb els responsables de l’operador i del Consorci. L’única confirmació que 
hi ha és la invariabilitat de la durada del contracte que és de de 4 anys prorrogables 
per 2 més i la impossibilitat d’adaptar-la a cada entitat.  
 
Considerant que el termini per a comunicar l’adhesió de l’Ajuntament a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions finalitza el 30 de setembre, es posposa 
la decisió per quan s’hagin pogut fer les reunions pendents. 
 
 
 



5. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ 
PARITÀRIA DE SEGUIMENT DEL CONVENI COL·LECTIU DE 
PERSONAL. 

 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 1 d’agost de 2017 en que es convoca la Comissió 
Paritària de Seguiment del Conveni col·lectiu de personal per al 5 de setembre de 
2017. 
 
Atesa la necessitat de designar els representants de l’Ajuntament per a l’assistència a 
la Comissió que s’ha de constituir. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres legals de ple de dret de la Junta de Govern, 
s’acorda designar l’alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall i el regidor d’hisenda, 
Francesc Hervías Rodríguez, per formar part de la Comissió paritària de seguiment el 
conveni col·lectiu de personal laboral de l’Ajuntament. 
 
 
 
 

6. SUBVENCIÓ PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM I DE CALDERES I/O XARXES 
DE CALOR MUNICIPALS ALIMENTADES AMB ESTELLA FORESTAL 

  
Vist que en data 27 d’abril de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 
d’autoconsum amb o sense bateries i, de calderes i/o xarxes de calor municipals 
alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per a l’exercici 2017. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va participar en el procediment de 
concurrència competitiva amb el projecte “Connexió de la xarxa de calor de biomassa 
del pavelló municipal amb els vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, 
amb un pressupost de 20.240,44 €, sol·licitant una subvenció de 10.120,22 €. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 20 de juliol de 
2017 (reg. Ref 423/17) pel qual es desestima la sol·licitud de subvenció per a la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum amb o sense bateries i, de 
calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o 
pèl·lets per a l’exercici 2017, presentada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tots els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 
 
 
 

7. RESOLUCIÓ DE PETICIÓ DE PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ 
DE RECURS EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT DE DENÚNCIA PER 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 

 
 
Vistos els antecedents que consten a l’Ajuntament en relació a aquest expedient,  
 
Vista la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient amb data 1 de juny de 
2017, aprovada per la Junta de Govern de data 6 de juny de 2017 i notificada a 
l’interessat en data 2 d’agost de 2017. 
 



Vist que en data 11 d’agost de 2017 l’interessat presenta una instància demanant la 
pròrroga del termini per presentar recurs contra la resolució ja que l’agost és inhàbil i 
considera que no té temps per presentar les al·legacions. 
 
Fonaments de dret 
 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

Considerant que la pròrroga prevista a l’article 32 del la LPAC està establerta per a la 
meitat del termini concedit inicialment, cal plantejar una ampliació del termini de 
pròrroga perquè malgrat la Llei de Procediment Administratiu Comú no defineix com a 
inhàbil el mes d’agost i per tant administrativament és un mes hàbil, i tenint en compte 
les següents circumstàncies: 

- Que la notificació de l’acord de la Junta de Govern Local s’hauria d’haver 

efectuat amb anterioritat, fet que no hagués coincidit amb el mes d’agost. 

- Que l’interessat ha manifestat la impossibilitat de contactar amb el seu advocat, 

provocant una situació d’indefensió. 

- Que no es produeix perjudicis a tercers amb la pròrroga del termini per a la 

presentació del recurs. 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer: estimar la sol·licitud de pròrroga del termini per presentar recurs de reposició 
contra l’acord de desestimació de la denúncia de contaminació acústica fins el dia 4 
d’octubre de 2017. 
 
Segons: Notificar aquest acord a l’interessat, fent constar que contra el mateix no es 
pot formular cal altre recurs. 
 
 
 
 

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 

 
ACTIVITATS DIADA 11 DE SETEMBRE 
 
En motiu de la Diada està prevista una conferència per part del Conseller de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, Honorable senyor Carles Mundó, per al dia 10 de 
setembre. Prèviament les entitats del poble signaran l’adhesió al manifest de suport al 
referèndum.  



 
 
 
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 

 


