
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000001  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 13 de gener de 2020 
Horari: De les 19:30 hores a les 22:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 114-19 
4.- LLICÈNCIA DIVISIÓ PROPIETAT HORITZONTAL 
5.- RECLAMACIÓ D'INDEMNITZACIO PER DANYS I PERJUDICIS PER LA RESOLUCIÓ 
DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER ALS SERVEIS DE 
MANTENIMENT MUNICIPAL 
6.- APROVACIO DE BASES I CONVOCATORIA SUBVENCIONS TARGETES DE 
TRANSPORT 2020 
7.- ATORGAMENT SUBVENCIONS PER A FAMILIES MONOPARENTALS 2019 
8.- CONTRACTACIÓ ARRENDAMENT CASA DE LA MESTRA DE VILALLEONS I PIS 
CARRER PUIG-L'AGULLA, 2 
9.- HORARIS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2020 
10.- ALTRES INFORMACIONS 
11.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 27 de desembre de 2019, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 
 



 
 

 
 

La següent relació de despeses 1/2020 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de les següents 
relacions de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

   Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 

 

Núm. doc. 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2020/1 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1901453 343,64 

09/01/2020 AOC:75480539 Hores ( Manteniment realitzat durant el mes de desembre  ) 31/12/2019 

  F/2020/2 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 190009989 78,41 

09/01/2020 AOC:75493047 CESTO LEÑERO ASA CORTA GRANDE OVALDO Nº2 31/12/2019 

  F/2020/5 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

20190100010361 24,39 

09/01/2020 AOC:75758762 TAPA MARC HID. 400X400 B125 31/12/2019 

  F/2020/6 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 6692 41,13 

09/01/2020 
AOC:75490409 LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET 

NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NA 
31/12/2019 

  F/2020/7 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 1902206 10,50 

09/01/2020 
AOC:75513585 COPIA CLAU SERRETA / GUANTE FLOR VACUNO 406 VRW T/9 / 
TUERCA AUTOBLOCANTE M-12 

31/12/2019 

  F/2020/8 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000307 2.661,49 

09/01/2020 
AOC:75678017 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i 
producció d'aigua calenta sanitària 

31/12/2019 

  F/2020/9 A08361446 PINTUR S.A. 

 

001 195094 43,56 

09/01/2020 
AOC:75758585 TESACREP LISO 4316 50m/50mm / TESA CINTA SEGURIDAD 
50mmx33m ROJA/ROJA / TESA CINTA SEGURIDAD 50mmx33m ROJA/ 

31/12/2019 

  F/2020/10 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 934278 280,45 

09/01/2020 
AOC:75519091 REF.:TPV28 / N.Albara:3653398  Data: 15-12-19 / MELINDROS 
SENSE GLUTEN / XOCO DESFETA / CROISSANT XOCO CROS 

31/12/2019 

  F/2020/11 B62138219 BLANCAFORT 2000 S.L. 20190100008424 52,03 

09/01/2020 
AOC:75483032 1-BOSSA PAPER BLAU 24+6X42 PF240CC (250) / 1-BOSSA PAPER 
TARONJA 24+6X42 PF 240CC (250) / 1-BOSSA KRAFT NEG 

31/12/2019 

  F/2020/12 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201907995 94,48 

09/01/2020 
AOC:75434156 COPIA CLAU SERRETA / MARCADOR STANLEY / ULLERES 
VISITOR PEGASO / RODA ARSA GOMA GRIS D 50MM 30KG / FEMELLA 

31/12/2019 

  F/2020/19 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092178672 51,91 

09/01/2020 
AOC:75449565 ENSALADILLA SELECTA 4X2.5  / SOPA DE PESCADORS 1X3  / 
DESPESES DE PORTS (V)(759013)  / MONGETA PERONA NAC. 

31/12/2019 

  F/2020/21 339XXXXXG JOSEP RODRIGUEZ MORERA 236/19 271,28 

09/01/2020 
AOC:75548942 15/12/19 Concert Aula de Música (Saló catalunya) - Serveis Tècnics - / 
22/12/19 Concert de sardanes (Saló c 

31/12/2019 

  F/2020/28 770XXXXXN MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 22 586,06 

09/01/2020 
AOC:75546525 ALBARA 74/19 PATULEIA / ALBARA 75/19 BRIGADA / ALBARA 76/19 
PATULEIA / ALBARA 77/19 PATULEIA / ALBARA 78/19 

31/12/2019 

  F/2020/31 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 19 164 107,50 

09/01/2020 
AOC:75495870 PA PATULEIA I COCA SANT SILVESTRE / PA PATULEIA I COCA 
SANT SILVESTRE 

31/12/2019 

  F/2020/34 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2019/A 71970 66,31 

09/01/2020 
AOC:75513285 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / Higienización cooler / 
18,9L. Agua Mineral Natural 

31/12/2019 

  F/2020/37 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF00001223 123,46 



 
 

 
 

09/01/2020 AOC:75437647 0007 CHD- S/PLOMO 95 / CUPON MI BP 31/12/2019 

  F/2020/44 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-033785 382,19 

09/01/2020 
AOC:75744307 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE 
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

31/12/2019 

  F/2019/2576 B58826819 GRAFICSER 

 

A 2037 1.600,00 

23/12/2019 
AOC:75025811 ADHESIU IMPRESSIÓ DIGITAL / MATERIAL: VINIL BLANC 
FUNDICIÓ / LAMINAT: BRILLANT FUNDICIÓ / UNITATS I MIDES: 

15/12/2019 

  F/2019/2579 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 832 811,38 

23/12/2019 
AOC:75049144 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida  ( de residu vegetal 
corresponent als dies 2 i 3/12/19. ) 

20/12/2019 

  F/2019/2580 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201906594 103,54 

23/12/2019 
AOC:75037234 CORDO ELASTIC GIMENEZ MA ES / XYLAZEL PASTA P FUSTA / 
COLA ADHESIVA BARRA RAPID ECO / ESPONJA DEBRAY 100X70 

31/10/2019 

  F/2019/2581 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-397 34,18 

23/12/2019 
AOC:75016565 picada all i julivert / ous mitja dotzena / costella vedella / mandonguilles 
grans o sopa / ossos espinada 

23/12/2019 

  F/2019/2582 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. INV2018 278 3.366,22 

23/12/2019 AOC:75068473 SISTEMA CONTROL I TELEGESTIÓ DEL CENTRE DE DIA 20/12/2019 

  F/2019/2583 B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL FIA193408 51,11 

24/12/2019 
AOC:75127045 FUNDA SPRAY MK4 POLICIAL REF. FMK40 ( Nº pedido: VIA193406 - 
Nº albarán: AIA195922 ) / GASTOS DE ENVIO POR 

24/12/2019 

  F/2019/2584 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/953 456,17 

24/12/2019 
AOC:75119905 BUSTIADA REVISTA VILATORTA DESEMBRE / BUSTIADA 
CALENDARI 

24/12/2019 

  F/2019/2588 P0800147A CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS 2019/31 2.130,37 

30/12/2019 AOC:75261578 Ajuts per a subministraments energètics - Convocatòria 2019 30/12/2019 

  F/2019/2589 P0800147A CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS 2019/45 2.016,27 

30/12/2019 AOC:75275915 Ajuts d'urgència social - Període juliol a novembre 2019 30/12/2019 

  F/2019/2591 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3606 100,00 

31/12/2019 AOC:75304879 Ram de flors per Nadal en vers 28/12/2019 

  F/2019/2593 B64329931 BOI GALTÉS S.L. 

 

735 27,64 

31/12/2019 MATERIAL PER LA CARROSSA DELS REIS 31/12/2019 

   
N. registre Data Document Proveïdor Import Text Explicatiu 

F/2020/3 09/01/2020 20002365 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE SL 473,27 

AOC:75640182 4,725 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: 
MPC3001ADR Anterior BN= 275499 ; Actual BN= 280224 
Ubicación: PÇA. M 

F/2020/13 09/01/2020 Emit- 181 
INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 1.703,29 

AOC:75447862 REF: BAR PAVELLO NOVES LINEAS- HORES 
TREBALL- aigua i llum / HORES TREBALL- dimecres 25 
Setembre- passar fi 

F/2020/14 09/01/2020 
Rect-Emit- 
182 

INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 203,84 

Rect. Emit- 182 / AOC:75731073 REF: REBANTON AIGUA 
PAVELLO-Hores operari- REBANTON AIGUA / MANGUITO 
LLAUTÒ POLITILE 50X5 

F/2020/15 09/01/2020 Emit- 184 
INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 27,59 

AOC:75731582 REF: CAL ANGLADA- HORES OPERARI- dIlluns 
16 Desembre- filtres calefaccio 

F/2020/16 09/01/2020 Emit- 186 
INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 502,40 

AOC:75732314 REF: SET FONTS- MANGUITO FITTING 
VALVEX 22 / GENEBRE CASQUILLO INOX 32 / TMM VALVULA 
ESFERA INOX BLAU 1/2 F 

F/2020/18 09/01/2020 4043679772 
WÜRTH ESPAÑA 
SA 1.013,28 

AOC:75556882 PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V  / PILA-
ALCALINA-AA-MIGNON-LR6-1,5V  / CINTA ENMASCARAR 
50X50 80GRADOS  / 

F/2020/22 09/01/2020 2020001E 
ANNA MARIA 
VILA DURAN 384,48 

AOC:75675809 Muntatge pista Slot 4 carrils  per 3 dies amb 
persona responsable (Festival infància 2019)   / Material ext 

F/2020/24 09/01/2020 1 
ENCARNACIÓ 
POUS SALA 1.885,07 AOC:75761335 DINARS CENTRE DE DIA / DINAR DE NADAL 

F/2020/25 09/01/2020 2 
ENCARNACIÓ 
POUS SALA 632,50 AOC:75761402 SOPAR DE PATGES 

F/2020/27 09/01/2020 20005 
VIRGINIA 
VALLÈS GASSÓ 786,50 

AOC:75688629 REIS 2020 IL.LUMINACIÓ PAVELLÓ I 
SONORITZACIÓ CAVALCADA 

F/2020/29 09/01/2020 1 

JOAN 
TORRENTS 
FRANCH 174,60 AOC:75566328 pues per maquina merlo 

F/2020/30 09/01/2020 396 
AUTOCARS 
PRAT SA 177,51 

AOC:75288429 19-12-19 BARCELONA: EL LICEU (1/2 de 
l'import) 

F/2020/32 09/01/2020 A500306 

AMBISIST 
PRODUCTES DE 
NETEJA SL 61,56 AOC:75726843 CITRON AD 12 KG. 



 
 

 
 

F/2020/33 09/01/2020 A500308 

AMBISIST 
PRODUCTES DE 
NETEJA SL 72,44 AOC:75726856 CITRON AD 12 KG. / CHEF BACTER 5 KG. 

F/2020/35 09/01/2020 2020-1 
CASA GALLART 
ARTESANS SL 44,22 

AOC:75566156 pernil de gall dindi / bistec extra / cuixes de 
pollastre / pit de pollastre 

F/2020/36 09/01/2020 11 
PULSERAMANIA 
SL 90,75 AOC:75757788 PULSERA TYVEK 

F/2020/38 09/01/2020 001 190617 
GRÀFIQUES 
BITÒPRINT SL 2.749,34 AOC:75423205 Revista Vilatorta Nadal 2019 

F/2020/39 09/01/2020 001 190584 
GRÀFIQUES 
BITÒPRINT SL 266,32 AOC:75424967 Calendaris deixalleria A4 

F/2020/40 09/01/2020 001 190602 
GRÀFIQUES 
BITÒPRINT SL 179,02 AOC:75425235 Felicitació Nadal 2019 / Sobres 

F/2020/41 09/01/2020 001 190618 
GRÀFIQUES 
BITÒPRINT SL 95,11 AOC:75425895 Folletó recordatori escombraries 

F/2020/42 09/01/2020 Q20/0011689 
GURBTEC 
TELECOM SL 12,10 

AOC:75651967 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer 
Major, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / Internet 8Mb Goufone - A 

F/2020/43 09/01/2020 25 
COOPERACIÓ 
OSONA SÀHARA 520,00 

AOC:75758069 2on. bitllet d'avió d'Infants Sharauís ( Mayuma i 
Limam ) dins del programa VEP ( Vacanes en Pau ) 2019 

F/2020/49 10/01/2020 0 180625 

CAMP BASE 
ORGANIZATION 
SL 347,88 

AOC:75802387 N.Albara:18694  Data: 04-12-19 / Pressupost: 
912-0.. / ___________________________________.. / 15 
DESEMBRE 

F/2020/51 10/01/2020 251 ADFOCET 987,36 AOC:75816332 68 BOSSES SUPERPODERS. (NADAL 2019) 

F/2020/53 10/01/2020 1 DIVERSILS S.L. 5.445,00 
AOC:75483082 LLOGUER INFLABES DIES 27,28 I 29 DE 
DESEMBRE + MONITORS 

  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 114-19 
 
Expedient núm.: 114/19 
Objecte: pròrroga llic. obres 105-17 per les obres d'arranjar un paviment exterior  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en pròrroga llic. obres 105-17 per les obres d'arranjar un 
paviment exterior.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en pròrroga llic. obres 105-17 per les obres 
d'arranjar un paviment exterior. 
 
Les obres s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs d’aquest termini sense 
haver acabat produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 
ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

2.- Per part del propietari s’adoptaran totes les mesures de seguretat pública 
establertes en les lleis i ordenances vigents. 

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 
donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-



 
 

 
 

se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

4.- El titular de la llicència queda obligat a efectuar a costa seva la connexió de les 
instal·lacions corresponents d’aigua potable i clavegueram a la xarxa pública, d’acord 
amb les determinacions que li indiquin els serveis municipals. 

5.- En el cas de no existir vorera a la finca en la qual es realitza l’obra, el propietari 
està obligat a construir-la utilitzant els materials i segons el model, amplada i rasant 
que s’assenyalin en tota la longitud de l’immoble que termeneja amb la via pública. 

No es concedirà cap permís de construcció sense que hi hagi construïda la vorera, 
excepte si es constitueix una garantia, mitjançant aval bancari o en metàl·lic, per 
respondre de l’execució dels elements d’urbanització. 

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 
alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que 
s’utilitzin hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a 
l’obra i de les persones que transitin per la via pública. 

8.- No podrà iniciar-se cap obra de nova planta sense que el tècnic municipal fixi 
prèviament les alineacions i rasants. 

9.- La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats 
subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats i 
normativa que la desenvolupa. 

10.- Les obres s’executaran amb subjecció total i estricte als projectes aprovats i 
sota la direcció del tècnic que consta en el procediment. Qualsevol variació que s’hi 
pretengui introduir precisarà la prèvia conformitat. 

11.- La primera utilització i ocupació dels edificis està subjecte a la corresponent 
llicència urbanística. 

12.- Prescripcions particulars: 
 
-- 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable inferior a 120 euros = 25 € 
 

TOTAL: 25,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICÈNCIA DIVISIÓ PROPIETAT HORITZONTAL 
 



 
 

 
 

Vista la instància presentada pel representant de l’interessat, en data 20 de novembre 
de 2019, registrada d’entrada amb el núm. E2019004348, sol·licitant una llicència 
urbanística per a la constitució d’un règim de divisió en propietat horitzontal de la finca 
situada al carrer de Lleida, núm. XX de Sant Julià de Vilatorta. 

 
Vist l’informe favorable de data 9 de gener de 2020, emès pels serveis tècnics 
municipals, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Divisió horitzontal de dos habitatges en l’edifici situat al c/ Lleida XX de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
A la finca que es pretén dividir, s’hi estan executant unes obres segons el projecte amb 
numero de visat 2017002313 i amb referència de llicència d’obres, expedient 103/17. 
 
Aquestes obres pretenen reformar l’edificació existent per separar l’habitatge de la 
planta primera de la sala de la planta segona i ampliar el volum sobre garatge a la 
planta segona per crear juntament amb la sala un nou habitatge construït en dos 
nivells. 
 
Les entitats resultants són les següents: 
 
Zones Comunes de circulació: 
Ascensor comunitari, amb una superfície útil de 2,80m2 i una superfície construïda de 
4,20 m2 en planta baixa i una superfície útil de 2,80m2 i una superfície construïda de 
4,20 m2 en planta primera 
 
Nivell 1: 
Garatge en planta semi soterrani, amb una superfície útil de 46,40 m2 i una superfície 
construïda de 55,40 m2. 
 
Nivell 2: 
Habitatge Planta Baixa (distribuït en dues plantes), que constarà de rebedor, estar-
menjador, cuina, 4 habitacions, 2 banys i distribuïdor-escala, amb una superfície útil de 
105,90 m2 més un porxo d’entrada amb una superfície útil de 2,85 m2. L’habitatge té 
una superfície construïda de 125,02 m2 més 2,95 m2 de porxo. 
Ascensor comunitari, amb una superfície útil de 2,80m2 i una superfície construïda de 
4,20 m2. 

 
Nivell 3: 
Habitatge Planta Primera (distribuït en dues plantes), que constarà de estar-menjador-
entrada, cuina, pas-escala, 3 habitacions, 2 banys i distribuïdor, amb una superfície útil 
de 88,70 m2 més un porxo d’entrada amb una superfície útil de 2,25 m2 , més un 
traster sota escala amb una superfície útil de 3,70 m2, i amb una terrassa amb una 
superfície útil de 16,04 m2. L’habitatge té una superfície construïda de 106,34 m2 més 
2,63 m2 de porxo i 6,81 m2 de traster. 
Ascensor comunitari, amb una superfície útil de 2,80m2 i una superfície construïda de 
4,20 m2. 
 
Paràmetres urbanístics de la zona 
 

 Classificació: Sòl urbà 



 
 

 
 

  Qualificació: Zona J2, Residencial Aïllada 
 
El tècnic que subscriu, un cop examinada la documentació presentada per l'interessat 
en relació a la sol·licitud de llicència urbanística per la divisió horitzontal de l’edifici 
detallat, emet el següent informe: 
 

1- L'objecte i les condicions de la divisió horitzontal s'ajusten la normativa 
urbanística del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
definitivament aprovat el 8 de novembre de 2010 i publicat al DOGC el 14 
de febrer de 2011. 

- La parcel·la objecte de la divisió horitzontal està qualificada de “Zona J2, 
solars d’edificació aïllada” 

- L’article 107 de la normativa urbanística del text refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Julià de Vilatorta, regula, entre altres, les 
condicions d’ús en la qualificació de “Zona J2”; que admet residencial 
unifamiliar i plurifamiliar. 

- El present projecte de divisió horitzontal també s’ajusta a la Modificació 
Puntual numero 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta, sobre esmenes i 
aclariments, que modifica l’article 107, en l’apartat referent a l’ús 
residencial plurifamiliar. En parcel·les de fins a 600m2 s’admet un màxim 
de 2 habitatges per parcel.la. 
 

2- Segons la Llei 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, es tracta d’un acta subjecte a 
llicència urbanística prèvia segons estableix l’article 22.2.k, que modifica 
l’article 187 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, sobre actes subjectes a llicència urbanística, 
i que inclou la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, 
simple o complexa. 

 
3- El projecte de divisió horitzontal s’ajusta al Decret 64/2014, de 13 de maig, 

pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
a. En l’article 30 determina que està subjecte a llicència urbanística 

perquè proposa una modificació del règim de propietat horitzontal 
sobre un edifici que comporta un increment del nombre d’habitatges. 

b. L’article 31 defineix la documentació necessària a adjuntar a la 
sol·licitud. 

 
4- Es justifica el compliment al Decret 141/2012, de 30 d’octubre de 2012, 

sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. 

 
Atès que la proposta de divisió horitzontal de l’edifici situat al carrer Lleida 15 de la 
població de Sant Julià de Vilatorta, s’ajusta a la normativa del planejament vigent, i és 
objecte de llicència urbanística segons determina l’article 22 de la Llei 16/2015 que 
modifica l’art 187-k, del Decret Legislatiu 1/2010 i l’article 5 del Decret 64/2014, 
considero que es pot informar favorablement la proposta presentada i atorgar la 
llicència urbanística.” 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 



 
 

 
 

 
Primer.- Atorgar a l’interessat, llicència urbanística per a la constitució d’un règim de 
divisió en propietat horitzontal de la finca situada al carrer de Lleida, núm. XX, 
referència cadastral número 3325502DG4432N0001AU, segons informe tècnic 
transcrit més amunt i la memòria i plànols degudament diligenciats. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 75,00 €, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20. 

 
Tercer.- Notificar la present resolució al sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- RECLAMACIÓ D'INDEMNITZACIO PER DANYS I PERJUDICIS PER LA 
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER ALS 
SERVEIS DE MANTENIMENT MUNICIPAL 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2019 d’adjudicació 
del contracte de subministrament d’un vehicle pel servei de manteniment de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Eupraxia Car SL pel preu de 
28.181,81 € més 5.918,18€ en concepte d’IVA. 
 
Vist que l’empresa adjudicatària va accedir a la notificació en data 12 de setembre de 
2019 i se li atorgava un termini de 30 dies naturals pel lliurament del vehicle i, per tant, 
finalitzava en data 12 d’octubre de 2019. 
 
Atès que l’empresa contractista no va fer entrega del vehicle dins el termini concedit. 
 
Vist l’escrit presentat en data 21 d’octubre de 2019 per l’empresa contractista 
manifestant el desistiment al contracte adjudicat al·legant la força major derivada de la 
no fabricació per part de la marca del vehicle proposat per l’empresa a l’entrar en vigor 
la nova llei de contaminació per gasos WLTP. 
 
Atès que es tracta d’unes circumstàncies de les quals l’empresa n’era coneixedora 
abans de la finalització del termini i sense que en fes cap pronunciament sobre l’estat 
d’entrega del vehicle malgrat les diverses peticions de l’Ajuntament i comunicant-ho 
sobrepassat el termini d’entrega en 7 dies. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2019 el qual va resoldre 
el contracte de subministrament pel desistiment de l’empresa adjudicatària, Eupraxia 
Car SL, i adjudicant el contracte a la següent empresa amb millor puntuació.  
 
Atès que l’acord va deixar pendent la notificació de la indemnització a imposar al 
contractista al no ser encara quantificable. 
 
Vist l’article 213 LCSP pel qual correspon indemnitzar a l’Administració pels danys i 
perjudicis causats. 
 



 
 

 
 

Atès que s’ha hagut de llogar un vehicle per garantir el servei de manteniment del 
municipi durant el termini concedit a la nova empresa adjudicatària per fer l’entrega del 
vehicle i que aquesta despesa és un perjudici derivat de la resolució del contracte amb 
Eupraxia Car SL. 
 
Tenint en compte que el lloguer del vehicle ha suposat un cost de 539,06 euros i, per 
tant, un gravamen per l’Ajuntament que ha de requerir com a danys i perjudicis a 
l’empresa contractista.  
 
Vist l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària el qual 
determina els terminis de pagament de deutes tributaris resultants de liquidacions 
practicades per l’Administració en període voluntari. 
 
Atès que correspon a l’òrgan de contractació imposar la indemnització per danys i 
perjudicis i que aquest és la Junta de Govern Local. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Imposar i exigir a Eupraxia Car SL una indemnització per un import de 539,06 
euros corresponents als danys i perjudicis causats per l’incompliment de l’entrega del 
vehicle en el contracte adjudicat i resolt pel subministrament d’un vehicle per a l’àrea 
dels serveis de manteniment de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Notificar el present acord a Eupraxia Car SL indicant-li la forma de realitzar 
l’ingrés i el termini per fer-ho: 
 
Es podrà fer efectiu el pagament mitjançant transferència bancària al número de 
compte del qual és titular l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta: ES88 0182 6035 
4602 0155 9549. 
 
Els terminis d’ingrés són els següents:  
 

a) si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, i si aquest no és 
hàbil, fins el següent dia hàbil immediat.  

 

b) si la notificació es realitza entre el 16 i últim de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins al dia cinc del mes segon posterior, i si aquest no 
és hàbil, fins el següent dia hàbil immediat.  

 
Transcorregut aquest termini sense haver-se efectuat el pagament, s’incoarà 
procediment de constrenyiment, d’acord amb el que estableix l’article 113 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.0.- APROVACIO DE BASES I CONVOCATORIA SUBVENCIONS TARGETES DE 
TRANSPORT 2020 



 
 

 
 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Vistes les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’adquisició de la 
targeta integrada del transport públic T-Casual, i la corresponent convocatòria que 
preveu una subvenció del 56% de l’import de la nova targeta. 
 
Vist que l’import total que es destinarà a l’adquisició de les targetes objecte d’aquesta 
convocatòria de subvencions és de 5.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
08.231.223.00 del pressupost de l’exercici 2020.  
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procediment 
d’atorgament, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’adquisició de la targeta integrada del transport públic T-Casual.  
 
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
5.000€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que 
en elles s’indica.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
5.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.231.223.00 de l’estat de despeses 
del vigent pressupost.  
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- ATORGAMENT SUBVENCIONS PER A FAMILIES MONOPARENTALS 2019 



 
 

 
 

 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 16 de setembre de 2019 
aprovant la convocatòria per a l’exercici 2018 de l’atorgament de subvencions 
destinades als/ a les titulars de les famílies monoparentals per aplicar-los la bonificació 
potestativa que cada exercici aprovi l’Ajuntament per als/ a les titulars de famílies 
nombroses en els mateixos termes i condicions. 
 
Vist que finalitzat a 31 de desembre de 2019 el termini de presentació de sol·licituds, 
s’han presentat les següents sol·licituds: 
 

- E2019004850, 30 de desembre de 2019. 
 
Atès que s’ha comprovat que la sol·licitud presentada complia amb els requisits 
determinats per les bases reguladores.  
 
Atès que, d’acord amb les bases reguladores, les licituds que compleixin les 
condicions requerides en aquestes Bases han de ser aprovades amb l’acord de la 
Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, i l’import atorgat 
s’ingressarà al compte bancari de la persona interessada que consti en la sol·licitud, 
en un termini màxim de tres mesos, i condicionat a que el beneficiari estigui al corrent 
del pagament dels tributs, objecte de la subvenció. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud presentada amb número de registre E2019004850 i 
autoritzar el pagament al/ a la beneficiari/ària amb càrrec a la partida pressupostària 
de l’ingrés corresponent a l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. 
 
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
8.0.- CONTRACTACIÓ ARRENDAMENT CASA DE LA MESTRA DE VILALLEONS I 
PIS CARRER PUIG-L'AGULLA, 2 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
data 25 de novembre de 2019 aprovant el concurs per a l’arrendament de dos 
habitatges de titularitat municipal, la Casa de la mestra de Vilalleons i el pis del carrer 
Puig l’Agulla número 2, 1-2, de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’anunci del concurs publicat al BOPB de data 9 de desembre de 2019 i el plec de 
clàusules administratives particulars reguladores dels contractes i tenint en compte 
que el termini per a presentar sol·licituds era de 15 dies naturals des de l’anunci de la 
convocatòria. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern de 27 de desembre de 2019 pel qual es va prorrogar el 
termini de presentació de propostes a la licitació fins el 10 de gener de 2020, justificat 
en la necessitat de preservar el principi d’igualtat entre els interessats per ser 
imprescindible la visita dels immobles per a la presentació de propostes, possibilitat 



 
 

 
 

d’ampliació de termini emparada per l’article 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Considerant que l’ampliació del termini només va ser objecte de publicació al web de 
l’Ajuntament i en conseqüència no es va publicar d’igual forma que l’anunci inicial tal 
com preceptivament estableix l’article 75.2 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, per tal de no vulnerar el principi de transparència i publicitat que ha de regir 
el procediment de licitació  
 
Tanmateix considerant necessari notificar a les persones que han presentat propostes 
a la licitació en els terminis concedits per l’Ajuntament per la seva condició d’interessat 
en l’expedient prevista a l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’article 155 LCSP amb 
l’objectiu de no vulnerar el principi d’igualtat i seguretat jurídica que ha de regir el 
procediment administratiu. 
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció de l’Ajuntament. 
 
Vista doncs la necessitat d’esmenar d’ofici els defectes de forma relatius a l’acord de la 
Junta de Govern de 27 de desembre de 2019 mitjançant la retroacció del procediment 
per aplicació de l’article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Es proposa  a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Retrotreure les actuacions publicant nou anunci de licitació al BOPB, tauler 
d’anuncis i web de l’Ajuntament, mantenint íntegrament el plec de clàusules 
econòmico-administratives aprovades. 
 
Segon.- Entendre incloses en aquesta licitació totes les propostes presentades en els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats que han presentat proposta en els 
terminis establerts, informant-los que poden desistir de la proposta presentada i 
presentar-ne una de nova si ho consideren oportú. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- HORARIS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2020 
 
Els regidors exposen els calendaris d’obertura i activitat pel 2020 dels diferents 
equipaments municipals així com s’especifiquen els dies d’horari especial previstos per 
aquest any. 
 
S’aproven els calendaris per tal que es facin públics a la pàgina web de l’Ajuntament. 
  
 
10.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 



 
 

 
 

S’informa als membres de la Junta de Govern Local de la necessitat d’estudiar la 
forma d’actualitzar el Pla Intern d’Igualtat, la vigència del qual només s’ha autoritzat 
prorrogar sis mesos i l’actuació no està disponible en el Catàleg de Serveis de la 
Diputació de Barcelona per a municipis que ja tenen el Pla Intern d’Igualtat. 
 
11.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es fa un repàs de les queixes i suggeriments que des 
de la darrera Junta de Govern han entrat a l’Ajuntament i de les quals se’n fa una 
derivació a cada àrea de competències. 
 
 
 
 
 
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, 


