
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000004  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 1 de març de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 3/2018 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 4/2018 
3.- LLICÈNCIES OBRES 
4.- COMUNICACIONS PRÈVIES D'ACTIVITATS 
5.- INFORME PROVA CICLISTA CLUB ATLÈTIC AMER 
6.- RESOLUCIÓ DEFINITIVA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
7.- CONTRACTE DE MANTENIMENT DE ZONES VERDES I MOBILIARI URBÀ 
8.- COMPTE DE RECAPTACIÓ EXERCICI 2017 
9- ATORGAMENT DE TARGETES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT  
10.- ACCEPTACIÓ FONS DE PRESTACIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2018 DEL PLA 
DE XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019. 
11.- ALTRES INFORMACIONS 
11.1.- HORARI CONSERGE PAVELLÓ 
11.2.- SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
11.3.- CONCESSIONS SERVEIS PÚBLICS 
11.4.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 3/2018 
 



 
 

 
 

L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 15 de febrer de 2018, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
2.0.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 4/2018 
 
Vista la relació 4/2018 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes 
amb càrrec al pressupost municipal exercici 2018 amb consignació pressupostària 
suficient a les corresponents aplicacions pressupostàries, es proposa a la Junta de 
Govern Local la seva aprovació per l’import total de 56.249,21 € segons figura en la 
relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst legalment.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- LLICÈNCIES OBRES 
 
Vista la relació que presenta la regidora d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
 
 
Expedient núm. 13/18 
Data sol·licitud: 1 de febrer de 2018   
Obres: reparar degoter de sota voladís  
 
Expedient núm.  14/18 
Data sol·licitud:  6 de febrer de 2018 
Obres: reforma interior d’un habitatge aïllat i construcció de mur de contenció 
 
Expedient núm.  15/18 
Data sol·licitud:  5 de febrer de 2018 
Obres: treure mobles de cuina, col·locar rajoles al terra i a sobre. Pintura a l’interior 
 
Expedient núm.  16/18 
Data sol·licitud:  5 de febrer de 2018 
Obres: reformar la teulada substituint les teules i canviar el paviment del garatge 
 
Expedient núm.  18/18 
Data sol·licitud:  6 de febrer de 2018 
Obres: reforma de banys 
 
Expedient núm.  17/18 
Data sol·licitud:  6 de febrer de 2018 
Obres: obertura i tancament de 55 ml de rasa per l’estesa de línia soterrada de BT a 
230 V  



 
 

 
 

 
Expedient núm.  7/18 
Data sol·licitud:  11 de gener de 2018 
Obres: canalització per a connexió de fibra òptica (34 ml) i un pericó 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local concedir les llicències urbanístiques, salvant 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. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- COMUNICACIONS PRÈVIES D'ACTIVITATS 

 
Vistes les comunicacions prèvies d’activitats:  
 
Expedient 2/2018. En data 24 de gener de 2018, el representant de la societat 
Llopeta, SCP, va presentar, davant aquest Ajuntament, una comunicació prèvia d’inici 
d’activitat bovina extensiva d’engreix a la finca del Lleopart de Sant Julià de Vilatorta.  
 
L’activitat consisteix en una explotació bovina totalment extensiva i dins de l’annex III 
de la Llei 20/2009, règim de comunicació.  
 
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal en data 23 de 
febrer de 2018 s'ha constatat que l’activitat s’ajusta al projecte presentat, faltant només 
aportar un certificat del tècnic i titular on es faci constar que la superfície aportada no 
es troba inclosa en cap pla de dejeccions ramaderes.  
 
Per unanimitat dels tres membres que legalment componen la Junta de Govern Local, 
s’acorda:  
 
Primer.- Demanar informe al Consorci de l’Espai Natural Guilleries – Savassona per tal 
de conèixer la compatibilitat de l’activitat al Bosc del Lleopart sobre el qual hi ha signat 
un conveni de custòdia del territori.  
 
 
Expedient 2/2015. El mes d’agost de l’any 2015, Telefónica Móviles España SA va 
presentar una sol·licitud de llicència d’activitat per a la instal·lació d’una estació de 
telefonia mòbil a la finca de Puigsech, utilitzant les instal·lacions existents de la 
companyia France Telecom (Orange), classificada en aquell moment com a annex II.2 
de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats. Aquest 
expedient es va informar desfavorablement per part de l’enginyer municipal, havent-ho 
notificat a l’empresa interessada.  
 
En data 23 de gener de 2018, Telefónica Móviles España SA, presenta una declaració 
responsable d’inici d’activitat d’instal·lació d’estació base de telefonia mòbil en 
emplaçament de titularitat de France Telecom (Orange) a la finca de Puigsech de Sant 
Julià de Vilatorta, ajustada al tràmit previst a la Llei 9/2014 General de 



 
 

 
 

Telecomunicacions i la 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica, per tractar-se d’una activitat de inclosa a l’Annex I de 
la Llei, activitats sotmeses al règim de declaració responsable.  
 
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal en data 23 de 
febrer de 2018 s'ha constatat que l’activitat s’ajusta al projecte presentat.  
 
Per unanimitat dels tres membres que legalment componen la Junta de Govern Local, 
s’acorda:  
 
Primer.- Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la declaració, que 
Telefónica Móviles España SA exerceix l’activitat d’instal·lació d’estació base de 
telefonia mòbil en emplaçament de titularitat de France Telecom (Orange), a la finca 
de Puigsech de Sant Julià de Vilatorta, en virtut de la documentació presentada en el 
seu dia davant aquesta corporació local.  
 
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada, sens perjudici del 
dret de propietat i de tercers.  
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 
21: taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació 
de comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat 
regulada per normativa sectorial, per un import de 218 €.  
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 
 
5.0.- INFORME PROVA CICLISTA CLUB ATLÈTIC AMER 
 
Vist l’escrit del Servei Català de Trànsit el qual sol·licita informe sobre l’esdeveniment 
“8a Marxa Cicloturisme Amer-St.Marti”, que està previst realitzar-se el dia 25 de març 
de 2018 i que organitza el Club Atlètic Amer – Hipra. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Informar favorablement de la “8a Marxa Cicloturisme Amer-St.Marti” organitzat 
pel Club Atlètic Amer – Hipra, el dia 25 de març de 2018. 
 
Segon.- Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions 
governatives necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Servei 
Català de Trànsit. 
 
Tercer.- Fer constar a l’organització, que la present autorització es condiciona al 
compromís de deixar els vials pels quals passi la cursa completament nets de 
deixalles, que seran dipositades seguint la normativa de reciclatge. 
 



 
 

 
 

Quart.- L’autorització per part de l’Ajuntament d’aquesta prova esportiva no li dona cap 
tipus de responsabilitat, per la qual cosa l’organització haurà de disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin ocasionar en 
motiu de la convocatòria. 
 
Cinquè: Comunicar la present resolució al Servei Català de Trànsit per a l’atorgament 
del corresponent permís per la celebració de la prova. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- RESOLUCIÓ DEFINITIVA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
En relació a l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial interposada amb 
registre d’entrada E2017001728, es va formular per part de l’instructor de l’expedient la 
corresponent proposta de resolució, atorgant audiència a l’interessat per a la 
presentació d’al·legacions. 
 
Atès que es va notificar la proposta de resolució a l’interessat a data 16 de gener de 
2018 i havent transcorregut el període per presentar al·legacions sense que se n’hagin 
presentat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial, ratificant íntegrament 
la proposta de resolució que desestima la reclamació d’indemnització instada amb 
registre d’entrada E2017001728. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, fent-li notar que aquest posa fi a la via 
administrativa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- CONTRACTE DE MANTENIMENT DE ZONES VERDES I MOBILIARI URBÀ 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
MANTENIMENT DE ZONES VERDES I MOBILIARI URBÀ 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2017 en el qual es va 
aprovar ampliar l’objecte de la licitació de contracte de serveis de manteniment de 
zones verdes amb el manteniment del mobiliari urbà, atesa la coincidència en l’àmbit 
d’actuació. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 29 de gener de 2018 pel qual es va deixar 
sense efectes l’anterior i es va posposar la seva aprovació per a realitzar un seguit de 
consultes i aclariments. 
 



 
 

 
 

Realitzades les consultes pertinents i estudiats els continguts dels plecs de clàusules 
econòmic-administratives particulars i de prescripcions tècniques redactats i que han 
de regular la contractació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
econòmic-administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte de 
servei de manteniment de zones verdes i del mobiliari urbà 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 residida pel senyor alcalde 
o regidor en qui delegui, i en formaran part quatre vocals i la secretària. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- COMPTE DE RECAPTACIÓ EXERCICI 2017 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària 
durant l’exercici 2017 corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions 
d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics 
liquidats per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta realitzada per l'Organisme de 
Gestió Tributària corresponent a l’exercici 2017. 
 
Atès que es tracta d’un punt que cada any s’aprova per acord plenari, s’acorda treure 
de l’ordre del dia l’aprovació del compte de gestió de recaptació i incloure-la en la 
propera sessió plenària ordinària. 
 
 
 
 
9- ATORGAMENT DE TARGETES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT  
 
Vistes les sol·licituds i documentació presentada, referents a l’atorgament de targetes 
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, i amb els següents números 
de registre d’entrada:  
 



 
 

 
 

Targeta d’aparcament com a titular conductor:  
1. E2018000617, en data 21 de febrer de 2018.  
 
Targeta d’aparcament com a titular no conductor:  
2. E2018000618, en data 21 de febrer de 2018.  
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de les targetes d’aparcament sol·licitades, per reunir els 
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 les targetes d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, 
com a titular no conductor i com a titular conductor, amb les condicions establertes en 
la normativa vigent.  
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquestes concessions.  
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquestes targetes, per al seu seguiment i control.  
 
Quart.-. Notificar als interessats aquesta resolució, fent-los coneixedors del règim de 
recursos que li corresponen. 
 
 
 
10.- ACCEPTACIÓ FONS DE PRESTACIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2018 DEL 
PLA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019. 
 
Vista la resolució de les concessions dels fons de prestació del Catàleg de serveis 
2018 del Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019, aprovats per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona amb data 22 de febrer de 2018, atorgades a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta: 
 

Ajut Import atorgat 

Activitats culturals de les festes majors 1.329 € 

Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys 
de 5.000 habitants. 

8.841 € 

Finançament de l’àmbit de benestar social. 10.884,51 € 

TOTAL 21.054,51 € 



 
 

 
 

 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar els següents ajuts així con les condicions per a la seva concessió i 
execució , en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i l’acord de concessió: 
 

Ajut Import atorgat 

Activitats culturals de les festes majors 1.329 € 

Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys 
de 5.000 habitants. 

8.841 € 

Finançament de l’àmbit de benestar social. 10.884,51 € 

TOTAL 21.054,51 € 

 
Segon.- Trametre aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns, 
abans del 30 de juny de 2018, d’acord amb la normativa. 
 
11.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
11.1.- HORARI CONSERGE PAVELLÓ 
 
Tenint en compte l’horari que ha realitzat el conserge durant l’últim semestre, s’ha 
detectat la necessitat de fixar un horari regular. 
 
Dit això, el regidor d’esports exposa la proposta que el conserge desenvolupi la seva 
activitat setmanalment de dimarts a dissabte de manera que diumenge i dilluns, dies 
de mínima activitat, les seves tasques d’obertura i tancament del pavelló es duguin a 
terme per part del concessionari del bar del pavelló.  
 
D’aquesta manera es vol garantir que amb aquest nou horari es respecti en tot 
moment allò que disposa el Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
Gestiona el tema la regidoria d’esports. 
 
 
11.2.- SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Vista l’aprovació de diferents convocatòries de subvencions per part de la Diputació de 
Barcelona durant la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22 de 
febrer de 2018. 
 
La regidora d’educació i voluntariat posarà en coneixement de els entitats del municipi 
de la convocatòria de la subvenció a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments 
commemoratius durant el 2018 a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre. 
 
Així mateix, tenint en compte les importants nevades que hi va haver durant les 
darreres setmanes i els recursos destinats a minimitzar el seu impacte, per unanimitat 
dels 3 regidors membres de ple dret de la Junta de Govern Local s’acorda presentar 



 
 

 
 

una sol·licitud de subvenció en la línia de suport als municipis afectats per les nevades 
de febrer de 2018, a la Diputació de Barcelona. 
 
 
11.3.- CONCESSIONS SERVEIS PÚBLICS 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es fa un repàs dels terminis de les concessions de 
diversos serveis que es gestionen directament i una valoració de les mateixes. 
 
11.4.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
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. 
 
 
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. 
 
Signat electrònicament, 
 


