
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000020  
Caràcter:  Sessió ordinària 
Data: 27 de desembre de 2019 
Horari: De les 08:00 hores a les 09:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
 
Rosa Martínez Costa, secretària-interventora 

 
ABSENTS 

  
 Cap  
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 99-19 
4.- LLICENCIA OBRES 100-19 
5.- LLICENCIA OBRES 115-19 
6.- AUTORITZACIÓ ALLARGAMENT HORARI TANCAMENT BAR EL JEPI 
7.- AUTORITZACIÓ DE PAS MARXA CICLOTURISTA AMER - SANT MARTI SACALM 
8.- TARGETA D'APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
9.- PRORROGA TERMINI PRESENTACIO SOL·LICITUDS ARRENDAMENT DE DOS 
HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL 
10.- APROVACIO CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D'OSONA PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIO 2019 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

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 9 de novembre de 2019, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 20/2019 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: 
 

Núm. Entrada Cognoms i nom o raó social 

 

Núm. 
doc. 

 Data registre Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2019/2388 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

20190100
009430 

885,59 

06/12/2019 
AOC:73912276 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / RAPID MARFIL / KERAKOLL H-
40 NO LIMITS GRIS S/C 25KG / ESCUMA POLIURETA 

30/11/
2019 

  F/2019/2389 339XXXXXN JOSEP VIÑAS BOIXADERAS - COPISTERIA LA TINTA 
14534Emi
t- 129 

251,54 

06/12/2019 AOC:73947584 A3 COLOR + FOAM / A4 COLOR + FOAM (exposició) 
29/11/
2019 

  F/2019/2390 G08491029 TAC OSONA - APSCO 90 4005 324,50 

09/12/2019 AOC:73972576 C90-TACC-010 - Pel servei menjador a ( professionals. ) 
30/11/
2019 

  F/2019/2391 A08361446 PINTUR S.A. 

 

001 
194739 

14,39 

09/12/2019 
AOC:73986867 PALETINA PENTRILO DOBLE S-11 25mm n.12 / NOVOPREN 
CONTACTO RAYT tubo 170ml / NOVOPREN SUPER CONTACTO RAYT 5 

30/11/
2019 

  F/2019/2392 B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 
02105087
18 

516,61 

09/12/2019 AOC:73991451 Pilona HOSPITALET extraïble +base+clau / PORTS 
04/12/
2019 

  F/2019/2394 A08619835 ISERN S.A.U. 

 

938211 59,80 

09/12/2019 AOC:73993156 CALEFACTOR TAURUS 2000W 
09/12/
2019 

  F/2019/2395 B58507831 RETOLS MANUPLAS S.L. 2190898 1.202,14 

09/12/2019 
AOC:73981675 Plafó amb relleu retolat "Vestidors Zona esportiva" / Placa retolada amb 
contraplaca "Vestidors" / Placa re 

05/12/
2019 

  F/2019/2396 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
2019/192
236 

59,90 

09/12/2019 
AOC:73991842 Analisi aigua legionel la ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO 
LEGIONEL LA SEGONS RD 865/2003 Instal lacio: BA 

30/11/
2019 

  F/2019/2397 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
2019/192
237 

119,79 

09/12/2019 
AOC:73991877 Analisi aigua legionel la ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO 
LEGIONEL LA SEGONS RD 865/2003 Instal lacio: PA 

30/11/
2019 

  F/2019/2398 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
2019/192
238 

59,90 

09/12/2019 
AOC:73991905 Analisi aigua legionel la ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO 
LEGIONEL LA SEGONS RD 865/2003 Instal lacio: PI 

30/11/
2019 

  F/2019/2399 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
2019/192
239 

59,90 

09/12/2019 
AOC:73991946 Analisi aigua legionel la ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO 
LEGIONEL LA SEGONS RD 865/2003 Instal lacio: RE 

30/11/
2019 

  F/2019/2400 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 2019/690 829,09 

09/12/2019 
AOC:73985464 Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  (¿/tona) / 
Tractament de lixiviats (¿/m3 

30/11/
2019 

  F/2019/2402 G63068928 
JUNTA DE COMPENSACIO PLA PARCIAL "CAMP 
SALARGA" 

1/19 3.716,79 

09/12/2019 
AOC:74028085 QUOTA URBANITZACIO CAMP SALARGA APROBADA EN 
ASSAMBLEA DE LA JUNTA DE COMPENSACIO DE DATA 5 DE JULIOL DE 201 

09/12/
2019 

  F/2019/2403 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL 
FC-
033481 

396,48 

09/12/2019 
AOC:74021009 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE 
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

30/11/
2019 

  F/2019/2447 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A427586 35,07 

10/12/2019 AOC:74060148 BOBI-SIST 2C B 
09/12/
2019 

  F/2019/2448 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A427587 280,16 



 
 

 
 

10/12/2019 AOC:74060190 ROLLO IDENTITY HANDS ECO NATURAL P-6  / DERMO-SIST 5 KG. 
09/12/
2019 

  F/2019/2449 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A427590 27,95 

10/12/2019 AOC:74060228 PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 40M. P-96 
09/12/
2019 

  F/2019/2450 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 
DF00001
126 

158,39 

10/12/2019 AOC:74103006 0007 CHD- S/PLOMO95 
30/11/
2019 

  F/2019/2451 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 
0 
2191012 

7.978,17 

11/12/2019 
AOC:74165551 N.Albara:193768  Data: 10-12-19 / Pressupost: 19185-0.. / 
___________________________________.. / PROPOSTA 

10/12/
2019 

  F/2019/2452 339XXXXXG JOSEP RODRIGUEZ MORERA 214/19 60,50 

11/12/2019 AOC:74216250 29/11/12 Trobada Espai Activa't (Saló catalunya) - Serveis Tècnics - 
30/11/
2019 

  F/2019/2453 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-381 93,07 

11/12/2019 
AOC:74162768 ossos espinada / cuixes pollastre / ous / formatge ventero / mandonguilles 
/ pit pollastre / cuixes pollast 

11/12/
2019 

  F/2019/2460 A08001182 SECE SA. 

 

001 
71913269 

2.296,35 

12/12/2019 
AOC:74265251 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del 
municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

12/12/
2019 

  F/2019/2473 B62483391 CADIRAFINA 

 

19/658 701,80 

13/12/2019 
AOC:74413595 SILLONET AR2016_R3 VERD_ / SILLONET AR2016_RJ TARONJA_ / 
REF: CASAL D'AVIS 

22/11/
2019 

  F/2019/2474 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 32 30,98 

13/12/2019 AOC:74375342 REPARAR LLUM STOP 0489FHP 
13/12/
2019 

  F/2019/2475 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 2019/631 726,00 

13/12/2019 AOC:74359863 ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS -ANNEX 4.2- 
13/12/
2019 

  
F/2019/2476 Q6750002E UNIVERSITAT DE GIRONA 

B 
2019/B00
660 

605,00 

16/12/2019 
AOC:74398964 Factura Servei UdG, concepte: Estudi pel perímetre de protecció de les 
captacions que abasteixen el municip 

12/12/
2019 

  F/2019/2477 B62314547 DRIM MEDI AMBIENT SL 19 357 4.731,83 

16/12/2019 AOC:74393826 Restauració del Conjunt Arquitectònic del Parc de Les Set Fonts (Lot 2) 
30/11/
2019 

  F/2019/2478 B65237265 
EMC ENGINYERIA I GESTIÓ DE PROJECTES 
AMBIENTALS SL 

19A023 2.268,75 

16/12/2019 
AOC:74476250 Projecte executiu d'instal·lació de canonada d'impulsió del pou del col·legi 
al dipòsit del castell i conne 

16/12/
2019 

  F/2019/2479 A08447369 EL 9 NOU 

 

SUB 
966899 

195,00 

16/12/2019 
AOC:74493319 El 9 Nou - Subscripció: 20001801 Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Subscripció del 02/12/2019 al 01/12/ 

15/12/
2019 

  F/2019/2480 B59996629 
ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ 
SL 

A 829 656,21 

17/12/2019 
AOC:74609831 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA 
DE PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-02000 

15/07/
2019 

  F/2019/2498 A08619835 ISERN S.A.U. 

 

939100 14,90 

17/12/2019 AOC:74598533 FUNDA CINTURO XXL 
13/12/
2019 

  F/2019/2499 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-391 55,43 

17/12/2019 
AOC:74589420 pernil cuit cuixa / bistec extra / pit pollastre / carn picada porc / ous mitja 
dotzena 

17/12/
2019 

  F/2019/2528 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 792 589,88 

19/12/2019 
AOC:74719352 S20-TACJ-999 - Substitució en el Oficina ( d'informació de Sant Julià 
durant el mes de novembre. ) / S20-TA 

18/12/
2019 

  F/2019/2529 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 
904881 

164,56 

19/12/2019 
AOC:74750877 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10511853-1 
Títol: PM9 Aj Sant Julià de Vilato 

18/12/
2019 

  F/2019/2531 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
2019/192
304 

272,25 

19/12/2019 
AOC:74816505 Tractament NiD quimic preventiu vehicles de neteja ( Segons RD865/2003 
PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL L 

10/12/
2019 

  F/2019/2532 770XXXXXN MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 21 591,93 

19/12/2019 
AOC:74838197 ALBARA 70/19 PATULEIA / ALBARA 71/19 PATULEIA / ALBARA 72/19 
PATULEIA / ALBARA 73/19 PATULEIA 

30/11/
2019 

  



 
 

 
 

F/2019/2533 772XXXXXL 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA 
MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 

10535 587,70 

06/12/2019 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSSES DEL DISPENSARI, OCTUBRE 
23/10/
2019 

  F/2019/2534 772XXXXXL 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA 
MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 

10529 535,70 

06/12/2019 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSSES DEL DISPENSARI, NOVEMBRE 
22/11/
2019 

  F/2019/2535 477XXXXXE MARC RIBA FARRES 6 2.746,70 

13/12/2019 
PROJECTE DESENVOLUPAMENT PART APP I PART SERVIDOR I PUJADA A LES 
BOTIGUES 

05/12/
2019 

  F/2019/2536 464XXXXXA OLGA MARTINEZ FERNANDEZ 00011 163,35 

16/12/2019 CARBÓ PER FESTES 
02/12/
2019 

  F/2019/2537 339XXXXXK 
MONTSE MARTINEZ CAROL - DESTACA 
TINTORERIES 

9 65,10 

17/12/2019 RENTAR ROBA REIS 
12/11/
2019 

  F/2019/2538 772XXXXXS FINA POUS ABIAN -MERCERIA POUS- 346 326,26 

17/12/2019 MATERIAL PER LA CAVALCADA DE REIS 
11/12/
2019 

  F/2019/2539 B08607624 ELECTROTÈCNIA VIC SL 9900786 1,42 

17/12/2019 PILA VARTA 

 

16/12/
2019 

  F/2019/2540 369XXXXXY JOAN MARTIN FONTARNAU - MISSATGERS VIC 4.258 54,45 

17/12/2019 VIATGES A BARCELONA I HOSPITATLET 
30/11/
2019 

  F/2019/2541 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 
20192015
00619 

23,14 

17/12/2019 SEQUILLOS PER XOCOLATADA MARATÓ 
16/12/
2019 

  F/2019/2542 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 
20190278
00470 

21,36 

17/12/2019 SEQUILLOS PER XOCOLATADA MARATÓ 
16/12/
2019 

  F/2019/2543 P0828500I 
AJUNTAMENT  DE TORELLÓ - MUSEU DE LA 
TORNERIA 

6 60,00 

17/12/2019 VISITA GUIADA 

 

15/06/
2019 

  F/2019/2544 339XXXXXA PERE ALBA ALVAREZ A/19308 8,05 

19/12/2019 GANIVETS PER LA LLAR D'INFANTS 
18/12/
2019 

  F/2019/2545 339XXXXXW PERE RIERA CASTELLS 19/127 83,49 

19/12/2019 RECANVIS PERSIANA ALUMINI DE LA LLAR D'INFANTS 
18/12/
2019 

  F/2019/2546 772XXXXXL 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA 
MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 

15932 535,70 

20/12/2019 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES DEL DISPENSARI 
20/12/
2019 

  F/2019/2547 A59555466 
TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION 
CERTIFICATION & TESTING S.A. 

42759604 2.162,20 

20/12/2019 INSPECCIONS PERIODIQUES BAIXA TENSIÓ 
27/11/
2019 

  F/2019/2548 B63472807 9Habitat Intel.ligen S.L. 
INV2018 
276 

3366,22 

20/12/2019 SISTEMA CONTROL CLIMATITZACIÓ CENTRE DIA 
27/11/
2019 

 
 

F/2019/2557 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 628-A 1150,08 

20/12/2019 AOC:74920785 Edifici Ajuntament, TREBALLS NETEJA, DESEMBRE 
20/12/
2019 

 
 

F/2019/2558 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 628-A 104,75 

20/12/2019 AOC:74920786 Saló Catalunya, TREBALLS NETEJA, DESEMBRE 
20/12/
2019 

 
 

F/2019/2559 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 628-A 180,99 

20/12/2019 AOC:74920786 Saló Catalunya, TREBALLS NETEJA, DESEMBRE 
20/12/
2019 

 
 

F/2019/2561 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 632-A 60,42 

20/12/2019 AOC:74922693 Marquesines Autobus, TREBALLS NETEJA DESEMBRE 
20/12/
2019 

 
 

F/2019/2564 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 635-A 862,5 

20/12/2019 AOC:74923869 consultori mèdic, TREBALLS NETEJA DESEMBRE 
20/12/
2019 

 
 



 
 

 
 

F/2019/2566 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 
 

83,74 

20/12/2019 Aula de cultura, TREBALLS NETEJA DESEMBRE 
20/12/
2019 

 
 

F/2019/2567 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 
 

531,99 

20/12/2019 extres Patuleia desembre 2019 
20/12/
2019 

 
 

F/2019/2568 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 
 

29,04 

20/12/2019 Neteja punt les set Fonts 
20/12/
2019 

 

 

F/2019/2569 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 
 

90,75 

20/12/2019 Extres dispensari,dimecres vespre des de'agost a desembre 
20/12/
2019 

 
 

F/2019/2570 A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 
20/12/201

9 
179,08 

20/12/2019 morter fm80 sorra negra 
15/12/
2019 

 
 

F/2019/2572 B65959348 NATURA LOCAL SL 
177/2019-
dup 

3025 

20/12/2019 
AOC:74832326 Feines relatives a la Ruta "El camp d'aviació de la Guerra Civil. Revivint 
els bombardejos" 

19/12/
2019 

 
 

F/2019/2573 B66269689 REPARACIONS VIC SL 19A0768 4,54 

20/12/2019 Colze tub engras M10X1 
20/12/
2019 

 
 

F/2019/2575 B59426296 DROGUERIA JUNYENT HERBIFUNG 99,4 

20/12/2019 Bossa deixa g-110 i bossa deixalles rotllo 
19/12/
2019 

 
 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 99-19 
 
Expedient núm.:  99/19 
Objecte: repàs de teulada, pintar façana i col•locar canal  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  La 
Cinglera SL i que consisteix en repàs de teulada, pintar façana i col•locar canal.  
 
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 Cinglera 
SL per a l’execució de les obres consistents en repàs de teulada, pintar façana i 
col•locar canal, situades a Av. Sant Jordi, 9, d’aquest municipi. 
 
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. 

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per la normativa del POUM, en l’Annex III.  

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. 

- 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 
7.600,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable: 7.600,00 € 
o Quota:  7.600,00 € x  2,75 % =  209,00 € 

 
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 B  7.600,00 € ) =  37,60 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2 dia x 5,00 m2 x 2 dies 
=  10,49 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  209,00 € + (Taxa)  37,60 € + (Taxa ocupació) 10,49 €  = 257,09 
Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 100-19 
 
Expedient núm.:  100/19 
Emplaçament:  carrer Doctor Anglada, 24 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: execució d'una escomesa directa de gas natural. Obrir rasa de 0,40 x 1,00 
amb polietilè de 32 mm  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en execució d'una escomesa directa de gas natural. 
Obrir rasa de 0,40 x 1,00 amb polietilè de 32 mm.  
 
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 Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en execució d'una escomesa 
directa de gas natural. Obrir rasa de 0,40 x 1,00 amb polietilè de 32 mm, situades a 
carrer Doctor Anglada, 24, d’aquest municipi. 
 
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 10 dies. 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 sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, telefonia 
aigua, baixa tensió,etc) per tal de complir amb els reglaments i normes 
inherents en cada cas. 

- Serà responsabilitat del sol·licitant l’execució de cates prèvies per tal de 
determinar la situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 
d’executar de 

la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el 
mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les 
juntes entre l’existent i la reposició. 

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 

- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 
condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi 
l’estat del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 
 

 
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. Atès que s’aporta un pressupost 
de 250,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 
 

o Quota:   250,00 x  2,75 % =  6,87 € 
 
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 250,00 €) =  30,25 € 
 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  6,87 € + (Taxa)  30,25 € =  37,12 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 115-19 
 
Expedient núm.:  115/19 
Emplaçament:  pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 11 
Promotor:  Colomer Habitatges SLU 
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Colomer 
Habitatges SLU i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat.  
 
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 Colomer 
Habitatges SLU per a l’execució de les obres consistents en construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat, situades a pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 11, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 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: 
 

- La superfície de parcel·la s’ajusta als paràmetres del “Text Refós de la 
Modificació Puntual del Pla Parcial de l’Albareda” segons el qual la parcel·la 
mínima és de 1000 m2, excepte els casos indicats en la parcel·lació, entre els 
quals s’inclou la parcel·la objecte de la present llicència: parcel·la 34, de 822,00 
m2. 

- Es dóna compliment a la modificació puntual número 5 del POUM, d’Esmenes i 
aclariments de la normativa i de la documentació gràfica, en fase d’aprovació 
provisional, pel que fa a tanques. 

- Tal i com es defineix en l’article 47.4.4, la cota de paviment de la planta baixa 
en ordenació aïllada se situarà 1m com a màxim per damunt de la rasant del 
vial. 

- 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. 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. Cal tenir en consideració 
l’article 47.4.14 sobre la determinació del punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora màxima, d) en l’ordenació aïllada: és l’alçària que poden assolir, 
com a màxim, les edificacions en el Pla d’arrencament del pendent de la 
coberta. L’amidament de l’alçària reguladora es farà comptant el nivell natural 
de les terres, abans de qualsevol modificació, en qualsevol punt del terreny en 
contacte amb l’edificació fins a l’alçada de l’arrencament del Pla de coberta.  

- En la normativa específica de teulades de la zona J5 “Sector de l’Albareda” 
(article 107) diu “no s’admeten els terrats ni cobertes planes, com a coberta 
terminal de l’edifici”. S’entén com a coberta terminal la que esgota el gàlib 
definit pels paràmetres reguladors de la zona. Per tant en aquest no és 
d’aplicació. 

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

- 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. 

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 

- Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. S’ha presentat. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 55,66 ml x 2,00 ml x 45 €/m2 
= 5.009,40 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes 
 

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 

215.718,32 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 279.360,49 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge:   83,52 m2 
Superfície construïda habitatge i porxos: 241,12 m2 

83,52 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)=   46.303,49 € 
241,12 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 233.327,00 € 

279.630,49 € 

o Base imposable :  279.630,49 € 
o Quota:  279.630,49 € x 2,75 % =  7.689,84 € 

 
 
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  279.630,49 €)=  309,62 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  7.689,84 € + (Taxa)  309,62 €  = 7.999,46 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
6.0.- AUTORITZACIÓ ALLARGAMENT HORARI TANCAMENT BAR EL JEPI 
 
 Vista la sol·licitud presentada per la persona representant del bar El Jepi SCP, per la 
qual sol·licita autorització per a poder allargar l’horari de tancament del bar, en motiu 
de la cantada de nadales, el dia 24 de desembre de 2019 i la celebració de la festa de 
Nadal el dia 25 de desembre de 2019. 
 
Vist el que disposa l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, d 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament. 
 
Vista l’ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments de bar i 
restauració. 
 
Vist que les dates per les quals es demana autorització d’ampliació d’horari són 
anteriors a la celebració d’aquesta Junta de Govern Local que ha estat posposada, la 
resolució ha estat dictada per l’alcaldia amb el següent contingut: 
 
“Primer.- Autoritzar al bar El Jepi SCP, a  la cantada de nadales, el dia 24 de 
desembre de 2019 i la celebració de la festa de Nadal el dia 25 de desembre de 2019, 
amb les següents condicions d’aforament i horari: 

- Aforament: el número màxim de persones no podrà ser superior a 100, atès 
que a la sol·licitud no s’ha acompanyat una memòria de seguretat. 

- Horari: segons l’ordenança reguladora dels horaris de tancament dels 
establiments de bar i restauració aprovada per l’Ajuntament. 

 L’hora de tancament del local, serà a les 3:00 h., considerant que els 
dies 24 i el 25 de desembre són festivitats assenyalades, per la qual 
cosa a l’horari màxim establert pel tancament dels locals que és a la 
2:00 h. s’allarga una hora més. 

 L’horari màxim permès per la terrassa, a l’hivern, serà fins a les 1:30 h., 
considerant que els dies 24 i 25 de desembre són festivitats 
assenyalades  per la qual cosa a l’horari màxim establert pel tancament 
de les terrasses, a l’hivern, és a les 0,30 h. s’allarga una hora més. 

 
Segon.- Fer constar que caldrà prendre les mesures oportunes per tal d’evitar que es 
superin els límits de soroll, que les portes d’entrada, i/o accés al bar s’hauran de 
mantenir tancades, a fi d’evitar que la música pugui molestar als veïns.     
 
Tercer.-  L'Ajuntament no es fa responsable de cap incidència ni danys que es puguin 
produir durant la celebració de la festa. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada, en representació del bar El Jepi 
SCP.” 
 

El membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 

 



 
 

 
 

 
 
7.0.- AUTORITZACIÓ DE PAS MARXA CICLOTURISTA AMER - SANT MARTI 
SACALM 
 
Vist l’escrit del representant del CLUB ATLÈTIC AMER amb NIF G17369349, 
sol·licitant autorització de pas per la 10a edició de la Marxa Cicloturista Amer – St. 
Martí Sacalm el proper 29 de març de 2020, la qual té previst passar pel terme 
municipal de Sant Julià de Vilatorta, concretament per la carretera BV-5201 i 
l’Avinguda Puig i Cunyer entre les 10h i les 11.15h.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Atlètic Amer pel desenvolupament de la 10a Marxa Cicloturista Amer – St. Martí 
Sacalm prevista pel dia 29 de març de 2020.  
 
Segon. Fer constar al Club Atlètic Amer com a entitat organitzadora de l’activitat, que 
la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 
carreteres per les quals passi l’activitat, completament netes de deixalles i altres 
residus, produïts pel desenvolupament de la marxa. 
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 o BV-5202.  
 
Quart. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 
indicacions següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 
medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 
danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 
als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 
habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i de tots els residus 
directes i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els 
gestionarà d’acord amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 
l’activitat objecte del present informe. 

 L’organització haurà de seguir les indicacions de les autoritats competents 
puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 
(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT) 

 L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 
guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 
són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 
permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 



 
 

 
 

 
Sisè. Notificar la present resolució al Club Atlètic Amer. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
8.0.- TARGETA D'APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
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. E2019004773, en data 19 de desembre 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  
 
 
 
9.0.- PRORROGA TERMINI PRESENTACIO SOL·LICITUDS ARRENDAMENT DE 
DOS HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 



 
 

 
 

Vist l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
data 25 de novembre de 2019 aprovant la licitació, mitjançant 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. 
 
Considerant que per a la presentació de proposicions era imprescindible la visita dels 
immobles objecte de la convocatòria per part de les persones interessades, 
principalment, per conèixer l’estat dels mateixos així com la distribució i diferents 
elements de l’immoble, característiques i condicions no descrites en el plec. 
 
Considerant també que va haver-hi un interès en la convocatòria més elevat que el 
previst i que la finalització del termini coincidia en dies de festivitats amb la 
coincidència de períodes de vacances per part de personal de l’Ajuntament que 
s’encarrega de la visita als immobles amb les persones interessades. 
 
Atès que l’article 136 LCSP contempla el dret dels interessats a tenir accés a tota la 
informació necessària per a elaborar les sol·licituds de participació i l’estat i condicions 
de l’immoble és una informació rellevant per a l’interessat a l’hora de plantejar les 
condicions de la proposta a presentar així com contempla la possibilitat d’ampliar el 
termini de presentació de propostes. 
 
Tenint en compte que l’ampliació del termini per a la presentació de propostes no 
vulnera el principi d’igualtat entre licitadors atès que el plec preveu la possibilitat de 
desistiment de les proposicions presentades. 
 
Considerant que la promoció de la concurrència a través de l’ampliació del termini 
afavoreix l’interès general, no només a nivell econòmic sinó també a nivell social 
perquè l’adjudicació respongui al màxim compliment dels criteris establerts en els 
plecs de clàusules. 
 
 
Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, aplicable en quant a la 
preparació i adjudicació dels contractes d’arrendament de béns patrimonials. 
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció de l’Ajuntament. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el termini de presentació de sol·licituds per a l’arrendament dels 
habitatges de titularitat municipal, Casa de la mestra de Vilalleons i pis del carrer Puig 
l’Agulla número 2, 1-2, de Sant Julià de Vilatorta, fins el dia 10 de gener 2020 a les 14 
hores. 
 
Segon.- Publicar al web de l’Ajuntament, seu electrònica, l’ampliació del termini de 
presentació de sol·licituds. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
10.0.- APROVACIO CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D'OSONA 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2019 
 
La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona en sessió ordinària del 
dia 11 de desembre de 2019 va aprovar el conveni del Programa de Treball i Formació 
2019. En l’esmentat acord es va aprovar el conveni model de col·laboració a signar 
entre el Consell Comarcal i cada un dels diferents ajuntaments, entre ells l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vistes la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per 
l’any 2019 en relació a les actuacions del Programa Treball i Formació així com l’Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, 
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa Treball i Formació. 
 
Atès que el Consell Comarcal d’Osona va presentar sol·licitud de subvenció en el marc 
del programa esmentat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i es va resoldre 
favorablement a data 7 de novembre de 2019. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, juntament amb l’Ajuntament de 
Calldetenes va presentar una memòria de projecte mancomunat per al manteniment 
de la Ruta dels Molins, que ha estat aprovat pel Departament de Treball, Afers Socials 
i Família de la Generalitat de Catalunya, amb la contractació d’un treballador que es 
trobi en situació d’atur i que hagi exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur. 

Atès que el treballador ja ha estat contractat per part del Consell Comarcal d’Osona 
començant a treballar el proper 27 de desembre de 2019.  

Vist el Conveni tipus pel Programa de Treball i Formació per a l’any 2019 aprovat pel 
Consell Comarcal d’Osona. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord: 

Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i 
aquest Ajuntament, que estableix les obligacions de cadascuna de les parts respecte 
el contracte del treballador que durà a terme el projecte de manteniment de la Ruta 
dels molins, projecte mancomunat amb l’Ajuntament de Calldetenes. 

Segon: Facultar l’alcalde per a la formalització del present conveni. 

Tercer: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona i a l’Ajuntament de 
Calldetenes, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
 



 
 

 
 

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, 


