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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 13/2017 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 31 de juliol 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 13/2017. 
3. Liquidació comptes SOREA 2n trimestre 2017. 
4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Sol·licitud d’ocupació de domini públic. 
6. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
7. Autorització senyalització ruta senderisme cultural “El camí”. 
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 10 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 13/2017. 
 

Vista la relació 13/2017 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 163.303,84  € segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini 
previst legalment. 
 

3. LIQUIDACIÓ COMPTES SOREA 2N TRIMESTRE 2017. 
 
Vist l’estat de comptes del 2n. trimestre de 2017 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  12.784,19 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 2n. trimestre de 2017 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 12.784,19 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 1r. trimestre al compte bancari núm. ES88 
0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.” 
 

4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES. 

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

urbanístiques: 
 
Expedient núm.  63/17 
Data sol·licitud:  29 de juny de 2017 
Obres: canalització de gas de 29,30 m. i escomesa d’1,70 m. amb rasa de 40 cm. 
 

Expedient núm.  60/17 
Data sol·licitud:  20 de juny de 2017 
Obres: Tanca de divisió entre dues parcel·les. Divisió interior del garatge magatzem.  
Connexió a la xarxa de clavegueram. Nova porta d’accés 
 
Expedient núm.  61/17 



Data sol·licitud:  22 de juny de 2017 
Obres: fer paret interior 4 m. x 6 m. 
 
Expedient núm.  62/17 
Data sol·licitud:  22 de juny de 2017 
Obres: treure banyera i posar plat de dutxa 
 

Expedient núm.  64/17 
Data sol·licitud:  6 de juliol de 2017 
Obres: arreglar tanca mitgera del jardí amb el veí i moviments de terres 
d’enjardinament 
 

Expedient núm.  65/17 
Data sol·licitud:  6 de juliol de 2017 
Obres: reparació de la teulada 
 

Expedient núm.  66/17 
Data sol·licitud:  30 de juny de 2017 
Obres: reforma del quarto de bany 
 

Expedient núm.  67/17 
Data sol·licitud:  4 de juliol de 2017 
Obres: Instal·lació d’estufa de pelet, fer sortida de xemeneia a teulada i fer forats per 
passar tubs 
 

Expedient núm.  68/17 
Data sol·licitud:  12 de juliol de 2017 
Obres: canviar tub de connexió d’aigua que passa per la vorera 
 

Expedient núm.  69/17 
Data sol·licitud:  14 de juliol de 2017 
Obres: Repicar parets per sanejament d’humitats 
 
Expedient núm. 70/17  
Data sol·licitud:  20 de juliol de 2017 
Obres: ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat (edificació auxiliar) 
 

Expedient núm.  71/17 
Data sol·licitud:  25 de juliol de 2017 
Obres: col·locar lluernari tipus solarspot a la teulada 
 

Expedient núm.  72/17 
Data sol·licitud:  25 de juliol de 2017 
Obres: col·locar gres al garatge (60 m2) 
 

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.: 5/17 
Data sol·licitud: 25 de juliol de 2017 
Concepte: Sol·licitud de llicència de primera ocupació 
 
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.  
 

3) Devolució de garanties: 
 
Data sol·licitud: 25 de juliol de 2017 
Concepte: sol. devolució garanties presentades sobre reposició de paviments de 
calçades i voreres i de la gestió de residus per la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat (exp.68/2016). 
 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda retornar la garantia dipositada pel promotor de la llicència 
urbanística 68/2016, d’acord amb l’informe favorable dels serveis tècnics municipals. 
 
 
 
 
 

5. SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC. 
 
Vista la relació de sol·licitud d’ocupació de via pública: 
 

Sol·licitant: Construccions COPRHO SA 
Data sol·licitud: 23 de juny de 2017 
Concepte: ocupació de via pública amb un contenidor (obra cons. Edifici bifamiliar – 
exp. 12/17) 
Emplaçament: carrer Martí Pol, 1 
Import: 188,82 euros 
 

Sol·licitant: Construccions COPRHO SA 
Data sol·licitud: 29 de juny de 2017 
Concepte: ocupació de via pública amb una bastida (obra cons. Edifici bifamiliar – exp. 
12/17) 
Emplaçament: carrer Martí Pol, 1 
Import: 1.023,82 euros 
 

 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local s’acorda concedir llicència d’ocupació de via pública, amb les condicions 
establertes en l’informe tècnic corresponent, i notificar-ho als interessats, aprovant la 
liquidació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials 
de construcció runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
 
 

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

 



El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d’altres, la contractació 
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de telecomunicacions electròniques i potenciar l’estalvi 
econòmic d’aquests. 
 
Atès que el proper 21 de maig de 2018 finalitza el contracte per compra agregada de 
serveis de telecomunicacions que es va adjudicar l’any 2014. 
 
El 6 de juliol de 2017 el Consorci i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de 
col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es portarà a 
terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions, conjuntament amb 
tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents d’aquests, 
que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de 
procediments i econòmics.  
 
Vist l’interès de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’adherir-se al citat conveni i 
l’interès de comptabilitzar-ho amb l’accés a la fibra òptica que està desplegant 
ApFutura SL. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda posposar l’adhesió al nou conveni per tal d’estudiar la compatibilització en el 
temps de l’adhesió per a la compra agregada dels lots del servei de 
telecomunicacions: dades i fix + mòbil, amb la necessitat de contractar fibra òptica 
amb l’únic operador que dona el servei en el municipi. 
 
 

7. AUTORITZACIÓ SENYALITZACIÓ RUTA SENDERISME CULTURAL 
“EL CAMÍ”. 

 
Vista la sol·licitud d’autorització per a la senyalització del sender “El camí” amb senyals 
que s’han d’instal·lar en el tram urbà del municipi segons proposta presentada. 
 
Tenint en compte que des de l’Ajuntament no es considera convenient l’excés de 
senyalitzacions de rutes per la confusió que generen i que ja hi ha altres entitats, de 
les quals en forma part l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, com ara el Consorci 
Guilleries i Osona Turisme del Consell Comarcal d’Osona que tenen diverses senyals 
indicatives. 
 
Tenint en compte que l’espai a via pública és limitat i que la senyalística requereix d’un 
manteniment habitual, d’una entitat que garanteix aquest manteniment com una 
administració pública. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda no atorgar l’autorització per a la senyalització del sender “El Camí”. 
 
 

8. PETICIÓ D’INFORME A LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA I 
SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE 
D’OBRES “CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS ZONA ESPORTIVA DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA”, AMB LA SOCIETAT AXIS PATRIMONI 
SL. 

  
Antecedents de fet 



Denunciada, en l’informe de 22 de juny de 2017, per part dels directors facultatius de 
les obres, la demora irrecuperable en l’execució de l’obra per causes imputables al 
contractista, recollit als articles 212 i 223 del Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, com a causa de resolució del contracte. 
 
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 exercir el seu dret i va 
presentar les al·legacions que va considerar pertinents. Sense que l’entitat bancària 
hagi presentat cap escrit d’al·legacions. 
 
Atès que l’article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques estableix 
el procediment per a la resolució de contractes i requereix informe del servei jurídic i 
dictamen de l’òrgan consultiu quan es presenti oposició un cop donada audiència. En 
el mateix sentit l’article 211.3.a) del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que la normativa sobre contractació pública no estableix expressament cap 
termini màxim per a resoldre i notificar en el procediment de resolució, és d’aplicació 
subsidiària la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Atès que l’article 22 d) la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques determina que es podrà suspendre el 
transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució 
quan es sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateix o diferent Administració, 
pel termini entre la petició i la recepció de l’informe. En aquest sentit, l’article 11 de la 
Llei Comissió Jurídica Assessora contempla també l’esmentat període de suspensió 
del termini de resolució un cop demanat l’informe. 
 
Fonaments de dret 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

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

- Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
- Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i 

funcionament de la Comissió Jurídica Assessora. 

Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
Primer.- Demanar dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora en relació a la 
resolució del contracte d’obres: “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta”, amb la societat AXIS Patrimoni SL, adjuntant l’expedient de 
contractació. 
 



Segon.- Suspendre del termini de resolució de l’esmentat contracte d’acord amb el que 
disposa la normativa vigent. 
 
Tercer.- Demanar informes tècnics respecte el contingut de les al·legacions 
presentades per part de la societat AXIS Patrimoni SL en data 18 de juliol de 2017. 
 
Quart.- Demanar informe a secretaria-intervenció d’acord amb el que disposa la 
normativa vigent. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a AXIS Patrimoni SL i a l’entitat Banc de Sabadell.“ 
 

 
 

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 
 
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 


