
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000018  
Caràcter:  Sessió ordinària 
Data: 25 de novembre de 2019 
Horari: De les 21:00 hores a les 22:40 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.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 18/2019 
3.- LLICENCIA D'OBRES 90-19 
4.- LLICENCIA D'OBRES 93-19 
5.- LLICENCIA D'OBRES 95-19 
6.- LLICENCIA OBRES 101-19 
7.- CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS PER A L'ARRENDAMENT DE 
L'HABITATGE  DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA NÚM.1 DE VILALLEONS  I DE 
L'HABITATGE DEL CARRER DE PUIG-L'AGULLA 2, 1r 2a 
8.- SENTÈNCIA DEL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 404/2015 
9.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT ALS PLANS LOCALS DE JOVENTUT DE 
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS 
10.- PROJECTE DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA: "ESTRATÈGIES IMPULS 
MASOVERIA URBANA" 
11.- PROPOSTA DIPUTACIÓ DE BARCELONA "MILLORA INTERSECCIÓ BV-5201 AMB 
L'ACCÉS AL SECTOR DE LA FONT D'EN TITUS" 
12.- SOL·LICITUDS ENLLUMENAT DE NADAL 
13.- SOL·LICITUD  DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TARADELL  AVITUALLAMENT 
40a EDICIÓ RUPIT -TARADELL 
14.- TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT TITULAR NO 
CONDUCTORA 
15.- SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A 
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS D’ABASTAMENT EN ALTA 
16.- QUEIXES I SUGGERIMENTS REBUTS 
 
 
 
 

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 11 de novembre de 2019, pel qual es proposa a la Junta de 
Govern l’aprovació de la mateixa. 
  
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 18/2019 
 
La següent relació de despeses 18/2019 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 la següent 
relació 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/2019/2208 A08361446 PINTUR S.A. 

 

001 
194298 

13,71 

08/11/2019 AOC:72181815 TITAN ORO 3002/AMARILLO 125cc ( CAVALGADA REIS ) 31/10/2019 

  F/2019/2209 339XXXXXW CARLES GIRAMÉ PARAREDA 

 

E- 19815 193,60 

08/11/2019 AOC:72182323 Disseny + impressió lona 100cmx300cm (Violència de gènere) 07/11/2019 

  F/2019/2210 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 

 

30 1.862,34 

08/11/2019 AOC:72207186 REPARAR EMBRAGUE NISSAN 1955HPG 08/11/2019 

  F/2019/2211 G59193144 
ASSOCIACIO BASQUET SANT JULIA DE 
VILATORTA 

 

9003 9.000,00 

10/11/2019 
AOC:72257589 35È TORNEIG BBVA DE BÀSQUET GRAN PREMI DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DESPESES ORGANITZACIÓ 2019 

10/11/2019 

  F/2019/2212 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 

 

19080548 539,36 

11/11/2019 
AOC:72273096 5,085 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR 
Anterior BN= 274811 ; Actual BN= 279896 Ubicación: PÇA. M 

08/11/2019 

  F/2019/2213 B65470148 ENTIASA SLPU 

 

Emit- 439 5.445,00 

11/11/2019 
AOC:72167089 L01082205 ( Revisió i modificació de la normativa del sòl no 
urbanitzable i document ambiental. ) 

08/11/2019 

  F/2019/2214 G59439794 FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 

 

A/1004 7.156,31 

11/11/2019 AOC:72301160 Servei Escola de Música. 3r pagament curs 18/19 11/11/2019 

  F/2019/2215 770XXXXXN MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 

 

20 1.120,94 

12/11/2019 
AOC:72314931 ALBARA 63/19 PATULEIA / ALBARA 64/19 PATULEIA / ALBARA 
65/19 VOLUNTARIAT / ALBARA 66/19 PATULEIA / ALBARA 6 

31/10/2019 

  F/2019/2216 A58281262 M. BOADA SA 

 

81885 110,11 

12/11/2019 
AOC:72345524 MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / MÍNIM MÀ D'OBRA TÈCNIC 
ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( LLAR D'INFANTS PATULEIA 

31/10/2019 

  F/2019/2217 B17045618 CHAPER S.L. 

 

12330 205,22 

12/11/2019 
AOC:72356497 Placa de carrer de 400x300x15mm. de planxa galvanitzada amb 
contraplaca parcial per anar a paret, pintada i 

31/10/2019 

  F/2019/2218 B65206138 ZONA SOL SL 

 

2019_426 668,98 

12/11/2019 
AOC:72378740 CANVI ESTIU-HIVERN I ARREGLAR FUITA D'AIGUA A 
CANONADA FANCOIL ZONA SERVEIS TÈCNICS I TORNAR A PROGRAMAR EL 

12/11/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/2219 B65206138 ZONA SOL SL 

 

2019_427 87,12 

12/11/2019 
AOC:72379851 TREBALLS CASAL D'AVIS CANVI D'ESTIU A HIVERN / HORES 
OPERARI 23/10/19 

12/11/2019 

  F/2019/2220 B65206138 ZONA SOL SL 

 

2019_428 29,04 

12/11/2019 
AOC:72380370 TREBALLS GUARDERIA PATULEIA ARREGLAR AVERIA 
CALDERA / HORES OPERARI 11/10/19 

12/11/2019 

  F/2019/2221 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 

 

40434586
38 

240,90 

13/11/2019 
AOC:72409202 ANCLAJE-W-HR-A2-S-M8-D10X80MM  / PILA-ALCALINA-AA-
MIGNON-LR6-1,5V  / CANULA-MEZCLADORA  / METRO-WURTH-5M-25 

08/11/2019 

  F/2019/2222 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 

 

2019-351 77,51 

13/11/2019 
AOC:72418995 croquetes pollastre / bistec extra / formatge ventero / pit pollastre / 
carn picada porc / ous mitja dotzen 

13/11/2019 

  F/2019/2224 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 

 

20 713 424,71 

13/11/2019 
AOC:72447156 S20-TACJ-999 - Substitució oficina ( informació Sant Julià durant el 
mes d'octubre. ) / S20-TACJ-001 - Hore 

31/10/2019 

  F/2019/2225 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL 

 

FC-
033177 

413,89 

13/11/2019 
AOC:72435081 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE 
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

31/10/2019 

  F/2019/2228 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 

 

18 111 12,08 

14/11/2019 AOC:72535559 PA LLAR D'INFANTS 30/09/2018 

  F/2019/2229 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 

 

2019/370 591,42 

15/11/2019 AOC:72609097 BEQUES MENJADOR -ANNEX 4.1- 15/11/2019 

  F/2019/2269 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 

 

2019/394 540,76 

15/11/2019 AOC:72627115 ACTIVITATS ESTIU INFANTS -ANNEX 4.4- 15/11/2019 

  F/2019/2270 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 

 

2019/403 500,00 

15/11/2019 AOC:72627129 ESTADES D'EMERGÈNCIA -ANNEX 7- 15/11/2019 

  F/2019/2271 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 

 

2019/420 
16.500,0

0 

15/11/2019 AOC:72627169 ESPAIS ACTIVA'T - 2N SEMESTRE 15/11/2019 

  F/2019/2272 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 
904328 

185,86 

15/11/2019 
AOC:72645131 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 
10511852-2 Títol: Aj. Sant Julià de Vilatorta 

15/11/2019 

  F/2019/2275 F08226714 ABACUS 

 

90302910
03 

6,26 

18/11/2019 CARTOLINES PER ACTIVITATS SETMANA DE LA CIÈNCIA 15/11/2019 

  F/2019/2276 B66028747 VERSÀTILS GASTRONOMIA SL 

 

1900408 1.225,00 

12/11/2019 DINAR FESTA DE LA VELLESA 12/11/2019 

  F/2019/2277 B66009564 SINNMADE SL 

 

019 1.694,00 

12/11/2019 
ESTUDI ESTRATÈGIC PREVI PER LA UBANITZACIÓ I RENOVACIÓ ENTRE ELS 
CARRERS DE LA MERCÈ I CREU DEL TALL 

07/11/2019 

  F/2019/2278 B60689270 CA LA MANYANA S.L. 

 

20190004
18A 

132,00 

12/11/2019 DINARS PELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS 12/11/2019 

  F/2019/2279 B64446776 SABORIT SL 

 

243 2.366,03 

12/11/2019 
ENDERROC D'UNA COBERTA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT AL CAMP DE 
FUTBOL 

10/11/2019 

  F/2019/2280 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 

  

60,00 

12/11/2019 2 TARGETES REGAL PER CURSA ORIENTACIÓ 11/11/2019 

  F/2019/2281 B62844725 10DenceHispahard SL 

 

141727/1
9 

23,66 

F/2019/2282 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 

 

A/4349 79,18 

07/11/2019 TINTA IMPRESSORA LLAR INFANTS 31/10/2019 

  12/11/2019 RENOVACIÓ DOMINI infovilatorta.cat 11/11/2019 

  F/2019/2283 339XXXXXX TERESA MANZANO EGUIARES 

 

2019/S20
191826 

240,00 

08/11/2019 OVARIOSHISTERECTOMIA DE 3 GATES 08/11/2019 

  F/2019/2284 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 

 

A/4535 118,54 

18/11/2019 TINTA PEL PUNT JOVE I PER SERVEIS SOCIALS 14/11/2019 

  F/2019/2285 B64433261 GAIA SERVEIS AMBIENTALS SL 

 

Emit- 
2019059 

471,90 

19/11/2019 
AOC:72702390 Realització de l'activitat anomenada Joc "Juguem amb energia" el 
dissabte dia 16 de novembre de 2019 a la t 

18/11/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/2286 B60301496 SICAL 

 

001 
190805 

314,77 

19/11/2019 
AOC:72540820 LATERAL D600/950 C600 PLP/ACERO  NEUTRO / LATERAL 
D600 C600 LL2BCA 70/100  NEUTRO / PORTES 2 - P 

14/11/2019 

  F/2019/2287 B66269689 REPARACIONS VIC SL 

 

1901988 466,27 

19/11/2019 
AOC:72798065 HORES TREBALL / ESPRAI NETEJADOR 500ML / TUB 
HIDRÀULIC 4400MM TL 45º-45º 3/4 / BRIDA 4,8MMX360 

14/11/2019 

  F/2019/2289 Q0866007H COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERV. I DIPOS. 

 

190277 300,00 

19/11/2019 
AOC:72728652 Inscripció  a les jornades sobre  Control Intern, realitzades  a 
Barcelona els dies 7 -11-21 i 25 d'octubre 

18/11/2019 

  F/2019/2290 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 

 

001 
190551 

3.349,28 

19/11/2019 AOC:72836489 Calendari Sant Julià 2020 19/11/2019 

  F/2019/2291 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 

 

5,02 

18/11/2019 SUBMINISTRAMENT GAS CENTRE DE DIA 13/11/2019 

  F/2019/2292 339XXXXXA PERE ALBA ALVAREZ 

 

A/19268 28,40 

20/11/2019 GANIVETS PER CUINA LLAR INFANTS 16/11/2019 

  F/2019/2293 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 1401 619,91 

20/11/2019 
AOC:72870438 TRACTAMENT DESINSECTACIO RUSC DE VESPES ASIATICA 
AL CARRER AVDA NTRA.SRA DE MONTSERRAT ALBAR A 33428 DATA 2 

15/11/2019 

  F/2019/2294 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 

 

2019-357 71,26 

20/11/2019 
AOC:72860789 ous mitja dotzena / cuixes de pollastre / ossos espinada / pernil cuit 
cuixa / picada mixta / hamburgueses 

20/11/2019 

  F/2019/2295 772XXXXXE JORDI COMASOLIVAS I CODINA 

 

2019/255 536,00 

21/11/2019 AOC:72935146 Sortida Mancomunada Port Aventura 21/11/2019 

  F/2019/2296 339XXXXXZ JOSEP COLOMER I CASAS 

 

19/2801 1.084,16 

22/11/2019 AOC:72973801 JCB 1CX Pala  / JCB 1CX Martell  / Camió Man 20/11/2019 

  F/2019/2297 A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 

 

19/11/058 913,55 

22/11/2019 
AOC:73005891 FORMIGÓ HM-20B20IIA ALB. 523375 / FIBRES DE PLÀSTIC ALB. 
523375 / FORMIGÓ HM-20B20IIA ALB. 523383 / FIBRES 

15/11/2019 

  F/2019/2298 B64446776 SABORIT SL 

 

2019 243 2.366,03 

22/11/2019 
AOC:73001013 ENDERROC D'UNA COBERTA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT 
AMB CONTINGUT D'AMIANT. LA COBERTA ES  A UNA ALÇADA MÀXIMA 

20/11/2019 

   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- LLICENCIA D'OBRES 90-19 
 
Expedient núm.:  90/19 
Objecte: reparació paviment piscina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reparació paviment piscina.  
 
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 reparació paviment piscina. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les 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: 
 

- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 



 
 

 
 

- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 
d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre 
el temps i superfície previstos. 

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a l’ajuntament. 

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 
gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.219,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  1.219,00 € 
o Quota:  1.219,00 € x  2,75 % =  33,51 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.219,00 € ) = 31,22 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  33,51 € + (Taxa)  31,22 €   = 64,73 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 93-19 
 
Expedient núm.:  93/19 
Objecte: reformar bany i cuina i pintar  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reformar bany i cuina i pintar.  
 
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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reformar bany i cuina i pintar. 
 



 
 

 
 

Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les 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: 
 

- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 



 
 

 
 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 
d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre 
el temps i superfície previstos. 

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 
gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.268,75 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 3.386,88 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

14,00 m2 x 504,00 €/m2 (Mb) x 0,30(Ct) x 1,60(Cu)= 3.386,88 € 
 

o Base imposable :  3.386,88 € 
o Quota:  3.386,88 € x  2,75 % =  93,14 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  3.386,88 €) = 33,39 € 
 

TOTAL: (Impost)  93,14 € + (Taxa) 33,39 €  = 126,53 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 95-19 
 
Expedient núm.:  95/19 
Objecte: reparar unes quantes rajoles del bany que cauen  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reparar unes quantes rajoles del bany que cauen.  
 
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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reparar unes quantes rajoles del bany que 
cauen. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les 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: 
 



 
 

 
 

- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 
d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre 
el temps i superfície previstos. 

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 
gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 500,00 
€ i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 500,00 € 
o Quota:  500,00 € x  2,75 % =  13,75 € 

 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  500,00 €) =  30,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  13,75 € + (Taxa)  30,50 € = 44,25 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 101-19 
 
Expedient núm.:  101/19 
Objecte: reparació de tanca del jardí situada a la part posterior de l'habitatge  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reparació de tanca del jardí situada a la part posterior 
de l'habitatge.  
 
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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reparació de tanca del jardí situada a la 
part posterior de l'habitatge. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les 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: 
 

- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Es donarà compliment a l’article 47 Definició dels paràmetres reguladors, punt 
3.9 de la normativa dels POUM sobre tanques. 

- També caldrà adequar-se a la Modificació puntual número 5 del POUM, 
aprovada provisionalment, d’esmenes i aclariments de la normativa, pel que fa 
a la regulació de les tanques: 

Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del 
vial en la línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca 
fins a 1,80 m. En el cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en 
+/- 0,20 m de la part d’obra massissa i fer l’acabat superior graonat. En 
aquests casos la part massissa tindrà un mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 
m. La cara superior de la tanca serà horitzontal; no s’admeten en pendent. 
L’acabat podrà ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o 
formigó vist sempre en consonància amb els materials de l’edifici principal. 
Es prohibeixen les parets sense arrebossar o les de blocs de ciment vist. 
S’admet a banda i banda de les obertures una part d’obra massissa amb 
una alçada de fins a 1,80 metres i d’una llargada màxima de 1 m. 
No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides a les 
persones o als animals. 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 
d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre 
el temps i superfície previstos. 

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a l’ajuntament. 

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 
gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
6.900,00 € i es considera adequat. 

 



 
 

 
 

o Base imposable :   6.900,00 € 
o Quota:   6.900,00 € x  2,75 % =  189,75 € 

 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 6.900,00 € ) =  36,90 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  189,75 € + (Taxa)  36,90  €  = 226,65 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL CONCURS PER A L'ARRENDAMENT DE 
L'HABITATGE  DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA NÚM.1 DE VILALLEONS  I DE 
L'HABITATGE DEL CARRER DE PUIG-L'AGULLA 2, 1r 2a 
 
Actualment l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta disposa de dos immobles buits els 
quals vol arrendar afavorint d’aquesta manera el dret a l’habitatge al municipi 
especialment per a aquelles persones que tinguin circumstàncies social especials i, 
per tant, vol iniciar el procés de licitació dels contractes corresponents mitjançant 
concurs públic. 
 
Per una banda, la Casa de la mestra és un edifici municipal, situat a la plaça de 
l’Església núm. 1, que termeneja al nord amb el call que va del carrer Major a la plaça 
de l’Església, al sud amb la casa anomenada “cal Campaner”, a l’est amb la plaça dels 
Castanyers i a l’oest amb la plaça de l’Església, registrat a l’inventari de béns amb 
referència 110101 B i referència cadastral 3581406DG4338S-0001/PB. Així mateix 
aquest immoble disposa d’aparcament i recentment es va resoldre el contracte 
d’arrendament amb el llogater anterior. 
 
D’altra banda, l’immoble del carrer Puig l’Agulla és un pis de titularitat municipal situat 
al Carrer Puig l’Agulla número 2, 1-2, de Sant Julià de Vilatorta, amb registre a 
l’inventari de béns 110101 Edificis i referència cadastral: 4016414DG4441N-0004/YB. 
 
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars que regulen la contractació, 
per concurs públic, de l’arrendament de l’immoble “Casa de la mestra de Vilalleons” i 
l’immoble del carrer Puig l’Agulla 2, 1-2, a Sant Julià de Vilatorta. 
 
La durada dels contractes serà de 7 anys des de la data de formalització i acabat el 
termini es podrà prorrogar d’any en any. Així mateix, l’import de la renda mensual serà 
de 350€/mensuals per l’immoble de la Casa de la Mestra de Vilalleons i de 
400€/mensuals per a l’immoble del pis del carrer Puig l’Agulla 2, 1-2, de Sant Julià de 
Vilatorta. En els dos casos els immobles tenen únicament ús residencial. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Aprovar la licitació dels contractes d’arrendament dels habitatges de titularitat 
municipal “Casa de la Mestra” de Vilalleons i habitatge del carrer Puig l’Agulla número 
2, 1-2, de Sant Julià de Vilatorta així com els plecs de clàusules administratives 
particulars que regularan la contractació. 
 
Segon.- Publicar l’anunci de licitació al BOPB, al taulell d’anuncis i web de 
l’Ajuntament. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
8.0.- SENTÈNCIA DEL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 404/2015 
 
En data 30 de setembre de 2019 es va emetre sentència per part del Jutjat del 
Contenciós-Administratiu núm.6 de Barcelona desestimant el recurs 404/2015 
interposat per XXXXXXXXXXXXXXXXX contra la Resolució de l’Alcalde de data 22 
d’octubre de 2015 per la qual es desestimava el recurs de reposició contra la 
Resolució de data 14 d’agost de 2015 per la qual s’ordenava la restauració de la 
legalitat urbanística mitjançant l’enderrocament de la part del mur construït que 
sobrepassa l’alçada normativa, constituint una infracció molt greu. La sentència també 
imposava costes al demandant fins a la quantitat de 400 €. 
 
Per part del demandant no s’ha interposat en el termini concedit recurs d’apel·lació 
contra la sentència i en conseqüència el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.6 de 
Barcelona ha declarat ferma la sentència en data 14 de novembre de 2019, exigint el 
compliment de les declaracions de la part dispositiva de la sentència i atorgant un 
termini de 10 dies per a indicar l’òrgan responsable perquè es dugui a terme la 
sentència. 
 
D’acord amb el que disposa el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la resolució de procediments de 
protecció de la legalitat urbanística vulnerada que comporten la sanció d’infraccions 
urbanístiques molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
En conseqüència la Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Comunicar al Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.6 de Barcelona que 
l’òrgan competent per a la resolució d’aquest procediment de protecció de la legalitat 
urbanística vulnerada que comporta la sanció d’infracció urbanística molt greu és el 
Ple de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Elevar al Ple l’expedient per a la resolució del procediment de restauració de 
la legalitat urbanística molt greu que comporta sanció per infracció urbanística per la 
construcció d’un mur que sobrepassa l’alçada màxima permesa, a la finca núm.31 de 
l’Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat d’aquest municipi. 
 
  
9.0.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT ALS PLANS LOCALS DE JOVENTUT 
DE MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS 
 



 
 

 
 

Vista la comunicació del Consell Comarcal d’Osona d’atorgament de subvencions de 
suport als plans locals de joventut d’ajuntaments menors de 20.000 habitants entre els 
quals hi ha l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist que en la sessió ordinària de 13 de novembre de 2019 de la Comissió Permanent 
del Ple del Consell Comarcal d’Osona es va atorgar a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta una subvenció per un import de 1.100€ en concepte de suport a Plans 
d’actuació anual. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal d’Osona a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta per un import de 1.100€ en concepte de suport a Plans 
d’actuació anual dins el marc de les subvencions de suport a plans locals de joventut 
d’ajuntaments menors de 20.000 habitants. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
10.0.- PROJECTE DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA: "ESTRATÈGIES 
IMPULS MASOVERIA URBANA" 
 
Vista la comunicació del Consell Comarcal d’Osona de data 14 de novembre de 2019 
en relació a les estratègies per impulsar la masoveria urbana dirigida als ajuntaments 
de la comarca. 
 
Atès que l’Ajuntament valora la possibilitat de desenvolupar unes polítiques actives 
d’habitatges, que puguin donar resposta a les necessitats d’habitatges assequible a 
partir de mecanisme de mobilització i millora de l’habitatge buit existent i vista la 
proposta del Consell comarcal d’engegar la redacció del document “Estratègies 
sectorials per a la mobilització i intervenció d’habitatges desocupats mitjançant 
masoveria urbana”. 
 
Vistos els documents informatius sobre el model de masoveria urbana facilitats pel 
Consell comarcal. 
 
Atès que per a realitzar el document és necessària la col·laboració dels ajuntaments 
interessats per tal de definir les possibles estratègies per fomentar la masoveria 
urbana a la comarca. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar resposta a l’enquesta del Consell Comarcal d’Osona d’estratègies per 
impulsar la masoveria urbana. 
 
Segon.- Comunicar al Consell Comarcal d’Osona l’interès de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta en participar en el projecte de masoveria urbana. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 



 
 

 
 

 
 
 
11.0.- PROPOSTA DIPUTACIÓ DE BARCELONA "MILLORA INTERSECCIÓ BV-
5201 AMB L'ACCÉS AL SECTOR DE LA FONT D'EN TITUS" 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta conscient de la problemàtica existent a la 
intersecció elevada de la BV-5201 amb l’accés a la Font d’en Titus quan els vehicles 
que accedeixen al nucli envaeixen el carril contrari per evitar l’element reductor de 
velocitat va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’execució d’una mitjana física. 
 
En data 14 de novembre de 2019, la Diputació de Barcelona va comunicar a 
l’Ajuntament l’informe de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat elaborat en data 30 d’octubre 
de 2019. 
 
Atès el contingut de l’informe i la proposta d’executar un eix rugós de la primera BTA 
fins a la intersecció elevada com a element per reforçar la línia contínua de separació 
ja que l’amplada de la plataforma no permet l’execució d’una mitjana física de 
separació de carrils. 
 
Valorada aproximadament les actuacions en 2.000 euros (IVA inclòs) i essent el cost 
finançat totalment per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que l’Ajuntament ja va informar favorablement la proposta tècnica i econòmica 
presentada per la Diputació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’execució de l’actuació proposada per la Diputació de Barcelona per 
millorar la intersecció BV-5201 accés Font d’en Titus. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
12.0.- SOL·LICITUDS ENLLUMENAT DE NADAL 
 
Vistes les sol·licituds presentades per a la instal·lació de l’enllumenat de nadal a 
diferents ubicacions del municipis, amb registres d’entrada:  
 

- E2019004331 de 19 de novembre: avinguda Balmes, des del carrer Sant Roc 
al carrer dels Marquesos de Vilallonga. 

- E2019004341, de 20 de novembre: carrer Rector Roca, des del carrer del Pont 
fins a l’Avinguda Montserrat. 

- E2019004346, de 20 de novembre: carrer Núria, des de l’avinguda Montserrat 
fins a plaça Marquès de la Quadra i a la façana de la farmàcia. 

- E2019004347, de 20 de novembre: carrer Sant Roc, des de la plaça Marquès 
de la Quadra fins el carrer Pare Manuel Cazador. 



 
 

 
 

- E2019004376, de 22 de novembre: carrer del Centre, des de l’avinguda Sant 
Jordi fins a l’avinguda Montserrat. 
 

Atès que la instal·lació de les garlandes de llum a la via pública les du a terme la 
brigada municipal.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Instal·lar per part de la brigada municipal les garlandes de llum als punts del 
municipi sol·licitats durant el període de nadal.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a les persones interessades. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
13.0.- SOL·LICITUD  DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TARADELL  
AVITUALLAMENT 40a EDICIÓ RUPIT –TARADELL 
 
Atès que la sol·licitud per a instal·lar l’avituallament de l’activitat 40è edició de la 
caminada Rupit-Taradell, que es va dur a terme el dia 17 de novembre de 2019, es va 
realitzar 3 dies abans de la realització de la prova i, per tant, sense antelació suficient 
per a ser aprovada per la Junta de Govern Local. 
 
Tenint en compte que la prova té una llarga trajectòria i sempre s’ha desenvolupat 
correctament en el seu pas pel municipi i vist que la sol·licitud va ser atesa per la 
regidoria corresponent acordant-se la condicions d’instal·lació del punt d’avituallament. 
 
Tenint en compte la necessitat de que en futures edicions es presenti la sol·licitud amb 
més antelació i atès que la prova s’ha realitzat satisfactòriament com en la resta 
d’edicions anteriors, la Junta de Govern Local acorda comunicar a l’entitat 
organitzadora de la prova la necessitat de presentar la futures sol·licituds amb 
antelació suficient per a la seva gestió, felicitant-los també pel bon desenvolupament 
de la prova deixant la zona utilitzada en bones condicions.  
 
 
14.0.- TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT TITULAR NO 
CONDUCTORA 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per la interessada, referent a 
l’atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat com 
a titular no conductora, i amb el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2019004263, en data 15 de novembre de 2019. 
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, 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. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a la interessada la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, com a titular no conductora, amb les condicions establertes en la 
normativa vigent. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedor del règim de 
recursos que li corresponen  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
15.- SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER 
A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS D’ABASTAMENT EN ALTA 
 
Vista la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta feta per l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 
Vista la resolució RES/604/2019, de 8 de març, per la qual s’aproven les bases d’una 
línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta i es deleguen en la direcció les facultats 
per a l’aprovació e les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les 
subvencions. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té previst realitzar dues actuacions 
subvencionables com són: 
 

- La substitució de la canonada d’impulsió al dipòsit de Puig l’Agulla.  

- Instal·lació de canonada d’impulsió del pou col·legi i Osona sud als dipòsits del 

castell, actuació programada en el Pla director d’abastament d’aigua i actuació 

també inclosa dins a la sol·licitud de subvenció del PUOSC 2020-2024. 

Tenint en compte que les dues actuacions compleixen els requisits per ser 
subvencionables segons el que disposen les bases reguladores de les subvencions 
així com l’Ajuntament disposa de la documentació tècnica necessària per a presentar 
la sol·licitud. 
 



 
 

 
 

Atès que el termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 2 de desembre de 
2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua en el marc de la 
convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions 
per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, per a les següents actuacions: 
 

- La substitució de la canonada d’impulsió al dipòsit de Puig l’Agulla.  

- Instal·lació de canonada d’impulsió del pou col·legi i Osona sud als dipòsits del 

castell, actuació programada en el Pla director d’abastament d’aigua i actuació 

també inclosa dins a la sol·licitud de subvenció del PUOSC 2020-2024. 

Resultat: Aprovat per unanimitat.  
 
 
16.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS REBUTS 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es dona compta als membres de la Junta de Govern 
Local de les queixes i suggeriments rebuts, tanmateix s’acorda fer-ne un seguiment a 
través dels coordinadors de cada àrea. 
 
 
 
 
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, 


