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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 12/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 10 de juliol de 2017 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a les 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 12/2017. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Informe tècnic sorolls zona industrial. 
5. Licitació servei de manteniment de les zones verdes de Sant Julià de 

Vilatorta. 
6. 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 19 de juny de 2017, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 12/2017. 
 

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 129.637,45  € 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.  25/17 
Data sol·licitud:  23 de març de 2017 
Obres: Canviar porta del garatge i tallar dos arbres 
 
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, d’acord 
amb l’informe del tècnic municipal. 
 

2) Llicències de primera ocupació: 
 
Exp.: 3/2017 
Data sol·licitud: 30 de maig de 2017 
Concepte:  llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
 
Exp.: 4/2017 
Data sol·licitud: 10 d’abril de 2017 
Concepte:  llicència de primera ocupació de dos habitatges unifamiliars aparellats 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda concedir llicència de primera ocupació, amb les condicions 
establertes en els corresponents informes tècnics, i notificar-ho als interessats, amb 
liquidació de la taxa corresponent.  



 
 

7. INFORME TÈCNIC SOROLLS ZONA INDUSTRIAL. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona en relació a les queixes per soroll de la zona industrial formulada per 
diversos veïns del Puig. 
 
S’acorda per unanimitat dels tres regidors de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, demanar assessorament a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona per donar solucions a la problemàtica exposada pels veïns, en 
base a l’informe emès pels tècnics. 
 
Gestiona el tema la regidoria de medi ambient que contactarà amb els afectats i amb 
els tècnics de la Diputació de Barcelona. 
 
 

8. LICITACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA. 

 
El contracte actual del servei de manteniment de zones verdes finalitza la seva 
vigència el proper mes de setembre, essent necessari licitar de nou el servei atès que 
es tracta d’un servei necessari que no pot efectuar-se mitjançant personal propi de 
l’Ajuntament per la pròpia naturalesa del contracte que requereix un volum de recursos 
humans i materials que el Servei de manteniment de l’Ajuntament no disposa. 
 
Vist l’expedient de licitació preparat per a la contractació del servei de manteniment de 
les zones verdes, que inclou el manteniment del mobiliari i que es descriuen en el plec 
de clàusules tècniques. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars i tècniques del contracte de servei de manteniment de 
zones verdes del municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte de 
caràcter reservat mitjançant el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i 
pel tràmit ordinari, establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació 
en la licitació serà de quinze dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el 
perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 320 
del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i a l’article 21 del RD 817/2009 
pel qual es desenvolupa parcialment la llei. Mesa que serà presidida pel senyor alcalde 
o regidor en qui delegui, i en formaran part quatre vocals  i la secretària. 
 
 
 

9. 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: 

 
- ASSISTÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

ORDINÀRIA DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’IMMOBLE 

SITUAT AL CARRER DE PUIG-L’AGULLA 2 DE SANT JULIÀ DE 

VILATORTA 

 

Vista la convocatòria de l’Assemblea General ordinària, per al proper 28 de juliol de 
2017, de la comunitat de propietaris de l’edifici del carrer de Puig-l’Agulla, num.2, on 
l’Ajuntament és propietari de l’habitatge de la planta 1a porta 2a. 
 
Atès a l’immoble propietat de l’Ajuntament es destina a l’Arxiu històric, competència de 
la regidoria de cultura. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda designar el regidor de cultura, Lluis Vilalta Vivet, representant de l’Ajuntament 
a l’Assemblea general ordinària de la comunitat de propietaris de l’edifici del carrer de 
Puig-l’Agulla, num.2, del dia 28 de juliol de 2017, i proposar al Ple el nomenament de 
la regidoria de cultura com a representant de l’Ajuntament en la comunitat de 
propietaris de l’immoble. 
 

- SENTÈNCIA BANDERA 
 
Vist el requeriment d’execució de sentència en relació al Recurs 191/2014. Recurs 
ordinari Secció A2, rebut en data 7 de juliol de 2017, i que fa referència a la col·locació 
de la bandera espanyola a la façana del Consistori en aplicació del que disposa la Llei 
39/1981, de 28 d’octubre, de banderes. 
 
Atès que el requeriment consisteix en la col·locació de la bandera espanyola a la 
façana del Consistori municipal, de manera que onegi en la mateixa. 
  
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer.- Donar compliment al requeriment d’execució de la sentència. 
 
Segon.- Notificar i enviar les proves corresponents per tal de justificar l’execució de la 
sentència. 

 
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 

 


