
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000003  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 18 de febrer de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:59 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 4 de febrer de 2019, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 3/2019 
 
La següent relació de despeses 3/2019 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. Any 

 Data 
registre 

Text 
explicatiu 

 

Data doc. 

 

Euros 

F/2019/180 A58492117 VICREU S.A. 
2019010000050
0 

 

286,24 

01/02/2019 
AOC:57502504 SERRES AMB MANEC OUTILS WOLF OYM2 / TALLABRANQUES+GUIA 
CORDA / RAMPI MULTI-STAR 42 cm. OUTILS WOLF UIM / TI 

SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/181 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 19 2 

 

9,12 

01/02/2019 AOC:57485829 PATULEIA  PA 1KG NORMAL 20% DE DESCOMPTE LLAR D'INFANTS 

F/2019/182 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A402167 

 

42,05 

01/02/2019 AOC:57490895 ANTICAL-SIST PLUS 1L. 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/183 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A402168 

 

69,53 

01/02/2019 AOC:57490896 PANTALLA URIWAVE MANGO PAVELLO 

 F/2019/184 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 190083 

 

1.752,60 

01/02/2019 
AOC:57481595 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CAIXA 20M3 / VIATGES 
RECOLLIDA RESIDUS VERDS / EL.LIMINACIÓ RESIDUS VER 

SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/185 B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. FV190037 

 

601,22 

01/02/2019 AOC:57495421 MODIFICAR CISTELLES PAVELLO PAVELLO 

 F/2019/186 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL CTL 900006 

 

120,94 

01/02/2019 AOC:57508560 Altres - Subscripció anual agenda el9nou.cat DESPESES. GENERALS 

F/2019/187 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 190000537 

 

21,83 

02/02/2019 
AOC:57527499 CANDADO ABUS SERIE 60/40MM ARCO LARGO LLAVES IGUALES 
NºLLAVE 6041 / LLAVE ESTRIADA NORMAL 

PAVELLO 

 F/2019/191 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 495 

 

54,05 

04/02/2019 
AOC:57602254 IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT 
NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG 

LLAR D'INFANTS 

F/2019/192 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 1900097 

 

29,62 

04/02/2019 
AOC:57627452 CERRADURA BUZON LENGUETA RECTA / COPIA CLAU SERRETA / 
COPIA SERRETA 2 CARES / ANELLA CLAUER NEQ.RODONA 25MM 

PAVELLO 

 F/2019/193 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000026 

 

2.077,53 

04/02/2019 
AOC:57630062 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i 
producció d'aigua calenta sanitària 

PAVELLO 

 F/2019/194 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 103 

 

121,18 

04/02/2019 
AOC:57624039 REF: ESCOLA BELLPUIG- TERMO GREENHEIS FIVE 30L VERTICAL 
SE / TASSA RECICLATGE ECORAEE / MANGUITO ANTIELECTR 

ESCOLA 

 F/2019/195 A08290538 25 OSONA BUS S.A. 25191T0052 

 

28,42 



 
 

 
 

04/02/2019 AOC:57625698 MANLLEU-TAC OSONA GENER 2019 
BENESTAR SOCIAL. 
SANIAT I 
ENSENYAMENT 

F/2019/196 B61118907 PROKIPTON SL 19   569 

 

94,94 

04/02/2019 
AOC:57626036 DESIN.BACTERIC.CODI(HA)G.5KG LOT 030119 1 Gfa / ROTLLO 
PAPER METXA 2C   -XTRASEC- / MEDITERRANEO NETEJA.DES 

LLAR D'INFANTS 

F/2019/197 40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 4 

 

1.848,00 

04/02/2019 AOC:57627224 DINARS CENTRE DE DIA 
CENTRE DE 
DIA 

 F/2019/198 77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 12 

 

738,65 

04/02/2019 
AOC:57617893 ALBARA 01/19 PATULEIA / ALBARA 02/19 CENTRE DE DIA / ALBARA 
03/19 PATULEIA / ALBARA 04/19 PATULEIA / ALBARA 

LLAR D'INFANTS 

F/2019/199 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-43 

 

65,25 

04/02/2019 
AOC:57589296 ossos espinada / pernil gall dindi / bistec extra / ous mitja dotzena / picada 
all i julivert / cuixes de p 

LLAR D'INFANTS 

F/2019/200 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2019Y002833 

 

477,95 

04/02/2019 
AOC:57606509 Quota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 / Tarifa Single 
Professional + Punts a Punts dedica 

DESPESES. GENERALS 

F/2019/201 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q19/17767 

 

12,10 

04/02/2019 AOC:57591419 Internet - 6Mb, Vilalleons 
VILALLEON
S 

 F/2019/203 A64718877 SALTOKI VIC SA 3936 

 

133,83 

05/02/2019 
AOC:57642716 6150510018|LEG ML MOLDURA 32X16/2,1M BLN DLP 030804 / 
6150510019|LEG ML MOLDURA 32X16/2,1M BLN DLP AUTOADHE 

LLAR D'INFANTS 

F/2019/204 XXXXXXXX XXXXXXXX 7-19/2726 

 

920,81 

05/02/2019 AOC:57642793 JCB 1CX Pala  / Camió Man, camí a la Coma tub d'aigua i camí darrera 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/205 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1900081 

 

405,13 

05/02/2019 AOC:57698822 Hores ( Hores Manteniment ) DESPESES. GENERALS 

F/2019/206 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 105 

 

27,59 

05/02/2019 
AOC:57695382 REF: PAVELLO- HORES OPERARI- DILLUNS 7 GENER- PORTA 
REBANTADA 

PAVELLO 

 F/2019/207 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 107 

 

843,26 

05/02/2019 
AOC:57697626 REF: CASAL AVIS-HORES TREBALL- dijous 31 Gener- montar font i punt 
d'aigua / TE FIFTING VALVULA 32 1" F / M 

CASAL 
D'AVIS 

 F/2019/208 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2019/A 04511 

 

58,23 

05/02/2019 
AOC:57675963 Alquiler Cooler / Higienización cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / 18,9L. 
Agua Mineral Natural 

DESPESES. GENERALS 

F/2019/209 B64869886 RECICLÀRIDS OSONA S.L. 0019036 

 

77,95 

05/02/2019 
AOC:57490036 2-1-19, ALBARÀ 104507, TN.GRAVA RECICL.Nº3 / 3-1-19, ALBARÀ 
104452, TN.TOT-U RECIC.RENTAT / 3-1-19, ALBARÀ 

SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/210 Q0801175A 
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA 

A 20018 

 

51,30 

05/02/2019 
AOC:57676447 T-CAT P programari - A.D.B. - 07170C1A842A2C6C - ( Ordinaria) / T-CAT 
personal - È.G.M. - 16E22BA54DCE506E 

DESPESES. GENERALS 

F/2019/211 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 5110006772 

 

203,28 

05/02/2019 
AOC:57676823 Oficial 2x2 - Aprovat inicialment modificació de l'ordenança municipal 
reguladora - horaris tancament bar i 

DESPESES. GENERALS 

F/2019/212 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190042 

 

227,50 

05/02/2019 
AOC:57700335 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:190358  Data: 30-01-19 / TN.Sorra 0/2 (UNE-
EN13139) 

SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/213 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 902434 

 

15,39 

06/02/2019 
AOC:57709793 REF.:TPV29 / N.Albara:3604621  Data: 03-01-19 / Obs:PATULEIA / 
ANGLES MITJA / N.Albara:3604663  Data: 10-01 

LLAR D'INFANTS 

F/2019/214 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 902435 

 

264,61 

06/02/2019 
AOC:57709794 REF.:TPV28 / N.Albara:3652519  Data: 02-01-19 / Obs:NADAL EN VERS / 
CAPES FRUITS SECS MITJA (6POTS) / RATAF 

CULTURA I FESTES 

F/2019/215 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 902436 

 

65,19 

06/02/2019 
AOC:57709791 REF.:TPV28 / N.Albara:3652529  Data: 05-01-19 / TORTELL REIS NATA 
CROSSANDRA / N.Albara:3652530  Data: 05-0 

CULTURA I FESTES 

F/2019/216 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 902438 

 

88,72 

06/02/2019 
AOC:57709792 REF.:TPV28 / N.Albara:3652549  Data: 12-01-19 / COCA XOCOLATA 
CROSSANDRA / COCA PA CROSSANDRA / COCA ANIS C 

CULTURA I FESTES 

F/2019/217 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 902437 

 

451,13 

06/02/2019 
AOC:57709795 REF.:TPV29 / N.Albara:3604640  Data: 06-01-19 / TORTELL REIS 
MASSAPA CROSSANDRA / N.Albara:3604641  Data: 0 

FTES. 
NADAL 

 



 
 

 
 

F/2019/218 A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 19/01/210 

 

305,98 

06/02/2019 AOC:57753853 M3. FORMIGÓ HA-25B12IIA 
CENTRE DE 
DIA 

 F/2019/219 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 108 

 

660,47 

06/02/2019 
AOC:57766145 REF: CAMP DE FUTBOL- PHI LAMAPRA HPI-T 2000W E40 380V / 
TASSA RECICLATGE  ECORAEE 

ESPORTS JOVENTUT I 
TURISME 

F/2019/220 XXXXXXXX XXXXXXXX 25 

 

26,62 

06/02/2019 AOC:57778004 barana de inox per patuleia LLAR D'INFANTS 

F/2019/221 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF19000605 

 

8,63 

06/02/2019 AOC:57782288 ACV19000075 LAMINA CUBRETODO 4X5 FINO 
FTES. 
NADAL 

 F/2019/223 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 19002599 

 

1.867,76 

07/02/2019 AOC:57858722 Gasoil Automoció 

 

SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/224 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 37 

 

1.034,55 

07/02/2019 
AOC:57862158 S20-TACJ-009 - Subtitució Oficina Informació ( Sant Julià (nov-des 2018) 
segons pressupost JAR2019/02/10. ) 

TURISME 

 F/2019/225 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 23 

 

405,69 

07/02/2019 
AOC:57862157 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent el 
dia 7/01/19. ) 

SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/226 B60333150 CORRETJA S.L. 
2019010000046
9 

 

682,22 

07/02/2019 
AOC:57849366 PANOT 25X25X3 6 PASTILLES GRIS / PAL-LETS NORM / PANOT 20X20X2.5 9 PASTILLES GRIS / 
PAL-LETS NORM / TAPA MA 

F/2019/227 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 
201900586 
5309 

 

110,08 

07/02/2019 
AOC:57868653 VF12 VARITLLA FAIG LLISA 1 MT. / 1989 MANEC RESPALL BARCO 
BARBOSA / 7008 MOPA INDUSTRIAL HOSTELERIA BARBOSA 

ESCOLA 

 F/2019/228 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000101 

 

133,26 

07/02/2019 
AOC:57854595 0007 CHD- S/PLOMO95 / CUPON MI BP / S/MATRICULA- S/PLOMO 95 / 
CUPON MI BP 

SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/229 G65739930 
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 

2019-627 

 

262,00 

07/02/2019 
AOC:57864346 Quota 2019 - Ens associat a l¿Associació de Municipis per la 
Independència 

DESPESES. GENERALS 

F/2019/230 U67319285 
CONSTRUCCIONS FERRER SA - FUNDACIÓ VIVER 
DE BELL-LLOC UTE 

1 

 

26.222,73 

08/02/2019 AOC:57702105 1a. Certificació del projecte modificat de construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de 

F/2019/231 U67319285 
CONSTRUCCIONS FERRER SA - FUNDACIÓ VIVER 
DE BELL-LLOC UTE 

2 

 

11.922,71 

08/02/2019 AOC:57702110 2a Certificació del projecte modificat de construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de 

F/2019/233 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 19010998 

 

381,37 

11/02/2019 
AOC:57968049 4,220 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior 
BN= 221232 ; Actual BN= 225452 Ubicación: PÇA. M 

DESPESES. GENERALS 

F/2019/234 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042171997 

 

195,04 

11/02/2019 
AOC:57970144 CINTA ENMASCARAR 50X50 80GRADOS  / BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-3,0MM  / CINTA-
AISLANTE-PVC-19MMX25M-NEGRA 

F/2019/235 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042171996 

 

199,65 

11/02/2019 AOC:57970242 CAJA HERRAMIENTAS UNIVERSAL PAVELLO 

 F/2019/236 B65206138 ZONA SOL SL 2019_24 

 

372,00 

11/02/2019 
AOC:57969111 HORES OPERARI / ACTUADOR TÈRMIC SIEMENS S55174-R, caldera 
calefacció Ajuntament 

DESPESES. GENERALS 

F/2019/237 B65206138 ZONA SOL SL 2019_39 

 

76,94 

11/02/2019 AOC:57970279 HORES OPERARI / VAS D'EXPANSIÓ, CALEFACCIÓ AJUNTAMENT DESPESES. GENERALS 

F/2019/239 A64718877 SALTOKI VIC SA 5053 

 

92,93 

11/02/2019 
AOC:57999756 7059907083|OSR 64744 LAMPARA T/19 1000W 230V GX9,5 / 
.|ECOTASA DE RESIDUOS DE APARATO 

SALO CAT 

 F/2019/240 B64156193 AMBLÀS 2006, SL E 190001 

 

1.018,82 

12/02/2019 
AOC:58002607 SALO CATALUNYA / Subministre i col.locació d'aplacat amb tauler 
compacte / HPL de 6 mm sobre rastrells del 

SALO CAT 

 F/2019/241 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190062 

 

350,90 

12/02/2019 
AOC:58023063 Tractament NiD quimic correctiu 3B diposit/vas  ( PREVENCIO I 
CONTROL DE LA LEGIONEL LOSI Instal lacio: DIP 

ESPORTS JOVENTUT I 
TURISME 

F/2019/242 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190088 

 

59,90 

12/02/2019 
AOC:58024176 Analisi aigua legionel la  ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO 
LEGIONEL LA Instal lacio: PISTA POLIESPORTIVA 

PISTA ESPORTIVA 



 
 

 
 

F/2019/243 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190089 

 

59,90 

12/02/2019 
AOC:58024213 Analisi aigua legionel la  ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO 
LEGIONEL LA Instal lacio: CAMP DE FUTBOL  Data 

ESPORTS JOVENTUT I 
TURISME 

F/2019/244 A58635848 SOCOMOR SA 19-000375 

 

779,24 

12/02/2019 AOC:58034686 EXOGLACE  MG  1 X 25 / MERCADERIA LLIURADA A LA 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/245 B66971276 ALCO RENTAL SERVICES S.L.U. 1 334 

 

474,28 

12/02/2019 
AOC:57971911 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: -1 ( 
Periodo de: 01/01/2019 - 31/01/2019   ) 

ESPORTS JOVENTUT I 
TURISME 

F/2019/246 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190183 

 

54,05 

12/02/2019 AOC:58042835 Hipoclorit sodic 15  24 kg. 
ESPORTS JOVENTUT I 
TURISME 

F/2019/247 G61411963 FRESSA, REACCIÓ MUSICAL D'OSONA 1 

 

1.310,00 

12/02/2019 
AOC:58055673 Despeses i ajuda en la producció dels actes a la Cavalcada de Reis de 
Sant Julià de Vilatorta el dia 05/01/ 

FTES. 
NADAL 

 F/2019/248 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042187426 

 

639,91 

13/02/2019 
AOC:58122470 ACEITE-HIDRAULICO-IHM-46-200L  / ACEITE PARA MOTOR DE DOS 
TIEMPOS 5LITRO 

SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/249 A58281262 M. BOADA SA 79201 

 

1.147,26 

13/02/2019 
AOC:58137058 BATERIA DAITEM BATLI-22 / BATERIA DAITEM BATLI-05 / BATERIA 
DAITEM BATLI-26 / MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D' 

DESPESES. GENERALS 

F/2019/250 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF19000844 

 

791,82 

13/02/2019 AOC:58136537 ACV19000359 PINT SEÑALIZACION BLANCA 16 LT 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/251 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A402812 

 

151,56 

13/02/2019 AOC:58135051 BOBI-SIST 2C B / TOALLITAS TISSU 2C C-4000 (20X200) LLAR D'INFANTS 

F/2019/252 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2019/D3/000065 

 

79,20 

13/02/2019 AOC:58139752 6 CARN canelons per la llar d'infants LLAR D'INFANTS 

F/2019/253 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042194101 

 

72,36 

14/02/2019 AOC:58188278 CONJUNTO TACO SHARK PRO 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT 

F/2019/254 B64510480 QUOPIAM INFORMÀTICA SL 01/000186 

 

837,51 

14/02/2019 
AOC:58138951 DELL SUPER  SPEED USB 3.0 DOCKING STATION. MACADDRESS; 
9CEBE89372F4-9CEBE89372EE / MONITOR FUJITSU B23T-7 L 

BENESTAR SOCIAL. 
SANIAT I 
ENSENYAMENT 

F/2019/255 B66212630 ATLANTIS IT S.L.U. 1900151 

 

348,48 

14/02/2019 
AOC:58132638 Geolocalitzador compacte basic IMEI: 352503090880680 / Instal·lació 
geolocalitzador / Quota Anual servei At 

ALCALDE 

 F/2019/256 77303792X ALBA GENERÓ PRAT V-010 

 

544,50 

14/02/2019 TALLER DE CUINA INFANTILS PEL SALÓ DE NADAL 
FTES. 
NADAL 

 F/2019/257 B61345104 TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA SL 256 

 

84,00 

06/02/2019 ENTRADES TEATRE PER LA LLAR D'INFANTS "EL MONSTROU DE COLORES" LLAR D'INFANTS 

F/2019/259 XXXXXXXX XXXXXXXX 19/016 

 

102,37 

06/02/2019 VIDRES EXPOSICIÓ I COL.LOCAR PANELL SALA CONFERÈNCIES PAVELLÓ 

F/2019/260 XXXXXXXX XXXXXXXX 00001 

 

1.143,33 

06/02/2019 TREBALLS I SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER JARDÍ TERAPEÙTIC 
CASAL 
D'AVIS 

 F/2019/261 XXXXXXXX XXXXXXXX 807339650 

 

72,86 

06/02/2019 
PALOMITA
S 

  

CULTURA I FESTES 

F/2019/262 XXXXXXXX XXXXXXXX 12/19 

 

454,09 

08/02/2019 SERVEIS TÈCNICS DIA TEATRE "ELS PETITS MÉS GRANS"  I MATERIAL SALÓ CULTURA I FESTES 

F/2019/264 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 794,39 

04/02/2019 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA BELLPUIG ESCOLA 

 F/2019/265 XXXXXXXX XXXXXXXX 807339834 

 

54,65 

12/02/2019 
PALOMITA
S 

  

CULTURA I FESTES 

F/2019/266 B62607312 JULA LLOGUERS SL L19039 

 

88,57 

12/02/2019 LLOGUER GENERADOR PER CAVALCADA REIS 
FTES. 
NADAL 

 



 
 

 
 

F/2019/267 J67015495 GESTIÓ D'ENGINYERIA INDUSTRIAL I AGRARIA SCP 1 

 

508,20 

12/02/2019 INFORMES EXPEDIENTS ACTIVITATS I REUNIONS DESPESES. GENERALS 

F/2019/268 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 73,62 

12/02/2019 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICI AJUNTAMENT DESPESES. GENERALS 

F/2019/269 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 118,54 

12/02/2019 SUBMINISTRAMENT GAS PAVELLÓ PAVELLO 

 F/2019/270 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 20,33 

12/02/2019 SUBMINISTRAMENT GAS LLAR D'INFANTS LLAR D'INFANTS 

F/2019/271 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 1.759,24 

12/02/2019 SUBMINISTRAMENT GAS LLAR D'INFANTS LLAR D'INFANTS 

F/2019/272 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 754,96 

12/02/2019 SUBMINISTRAMENT GAS CASAL D'AVIS 
CASAL 
D'AVIS 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- LLICENCIA D'OBRES 123-18 
 
Expedient núm.:  123/18 
Emplaçament:  carrer Sant Ponç, 17 
Promotor:  Endesa Distribución Eléctrica SLU 
Objecte: obertura i tancament de rasa per l'estesa de línia subterrània de BT a 400v 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Endesa 
Distribución Eléctrica SLU i que consisteix en obertura i tancament de rasa per l'estesa 
de línia subterrània de BT a 400v. 
 
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 Endesa 
Distribución Eléctrica SLU per a l’execució de les obres consistents en obertura i 
tancament de rasa per l'estesa de línia subterrània de BT a 400v, situades a carrer 
Sant Ponç, 17, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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 (enllumenat públic, 
telefonia, aigua, gas, 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. 

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia 
Local, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., 
si és necessari per l’execució dels treballs. 

- Les reposicions de la calçada i la vorera es regiran seguint les indicacions dels 
Serveis Tècnics  que determinaran el model de panot a col·locar. 

- 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. 

- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 
1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment 
de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el 
restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 



 
 

 
 

2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el 
termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 
definitiva. 

- 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 l’instal·lador municipal per tal que en comprovi i validi l’estat del cablejat 
elèctric, especialment el seu aïllament en Mohms. 

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

base sobre la subbase de sorra compactada al 95% PM. 

llambordes per la vorera amb idèntic material a l’existent, col·locat amb sorra-
ciment de 3cm de gruix i 200kg/m3 de ciment pòrtland i vorada amb ciment. 
 

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 300,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:    300,00 € 
o Quota:   300,00 € x 2,75 % =  8,25 € 

 
 
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 300,00 €) =  30,30 € 
 

TOTAL: (Impost)  8,25 € + (Taxa)  30,30 € = 38,55 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4.0.- LLICENCIA OBRES 137-18 
 
Expedient núm.:  137/18 
Emplaçament:  carrer del Comerç, 6 
Promotor:  Onnera Laundry Barcelona SA 
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica interconnectada a la xarxa elèctrica de BT 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Onnera 
Laundry Barcelona SA i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica 
interconnectada a la xarxa elèctrica de BT. 
 
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 Onnera 
Laundry Barcelona SA per a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar 
fotovoltaica interconnectada a la xarxa elèctrica de BT, situades a carrer del Comerç, 
6, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
de la present resolució i s’acabaran en el termini 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: 
 
- Pel que fa al contingut de la documentació presentada, cal justificar el 

compliment de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica, al terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta i Vilalleons. Es considera que manca justificar els següents punts: 

o Article 3, referent a documentació a presentar, punt 2, d: 
 Plànol de la planta coberta a escala mínima 1/100 amb la 

distribució dels captadors previstos en cas de construccions. 
 Secció de la coberta amb la situació dels captadors, a escala 

mínima 1/100. 
Caldrà aportar la documentació justificativa que correspongui. 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica defineix que els sistemes de captació 
d’energia solar fotovoltaica dels edificis hauran d’instal·lar-se de manera que hi 
quedin integrats arquitectònicament amb l’objectiu de disminuir l’impacte visual 
que aquest tipus de instal·lacions poguessin produir. Preveu en la situació on 
es proposa com “Integració Parcial”. En el cas de la coberta inclinada s’exigeix 
com a mínim que una de les cares del perímetre de les plaques coincideixi amb 
la de la coberta on es recolza, sense necessitat que la orientació dels 
captadors coincideixi amb la de la coberta. No es permetrà que cap element de 
la instal·lació sobrepassi el gàlib superior, format per una línia horitzontal que 
sobrepassi l’alçada del carener en 1 metre, ni la projecció de la planta. 

- 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. 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra assoleixi l’altura 
autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte que es puguin efectuar les oportunes 
comprovacions. 

- 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. 

- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa 
constructora que executarà els treballs  

- 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 l’Article 48.1 a) del Decret 64/2014, al tractar-se d’una instal·lació 
d’elements energètics situada a la cara exterior de la coberta d’un edifici 
implantat legalment, no és necessària l’aprovació d’un projecte d’actuació 
específica per a obtenir la llicència urbanística. 

- Una vegada finalitzada la instal·lació fotovoltaica caldrà aportar: 

 Certificat de legalització de l’instal·lador elèctric que hagi realitzat la 
instal·lació. 

 Document de legalització de la instal·lació expedit pel Departament 
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 

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 
42.016,81 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  42.016,81 € 
o Quota:   42.016,81 € x 2,75 % =  1.155,45 € 

 
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  42.016,81 €) =  72,02 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  1.155,45 € + (Taxa)  72,02 €  =  1.227,47 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 143-18 
 
Expedient núm.:  143/18 
Objecte: fer rabaix de vorera per entrada de vehicles 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en fer rabaix de vorera per entrada de vehicles. 
  



 
 

 
 

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 fer rabaix de vorera per entrada de vehicles. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 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 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 autoritza l’ajuntament. També serà obligat la 
reposició de l’escocell i l’arbrat en cas d’afectació.  

- 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. 

- El gual s’ha de fer seguint les mateixes directrius de la zona, tant per 
dimensions com per materials i acabats. Caldrà conservar els escocells i arbres 
corresponents; que en cas de quedar afectats pel gual es desplaçaran. 

 
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 
1.400,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.400,00 € 
o Quota:   1.400,00 € x  2,75 % =  38,50 € 

 
 
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 1.400,00 € ) =  31,40 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  38,50 € + (Taxa) 31,40 €  = 69,90 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.0.- CREDITS INCOBRABLES RELACIO 18006, 18007 I 18008 
 



 
 

 
 

Vistes les propostes de declaració de crèdits incobrables formulades per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, en les quals es justifica la instrucció dels respectius expedients administratius 
de constrenyiment contra els corresponents deutors amb un resultat negatiu: 
 

- Relació 18006 que consta d’un expedient, per un import de 1.053,76 € 
- Relació 18007 que consta de dos expedients, per un import total de 788,85 € 
- Relació 18008 que consta d’un expedient, per un import total de 37,74 € 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar com a crèdits incobrables les propostes de declaració de crèdit 
incobrable corresponents a les relacions 18006, 18007 i 18008 formulades per 
l’ORGT. 
 
Segon.- Donar de baixa els drets reconeguts corresponents als crèdits que figuren a 
les propostes. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària diligenciant 
les propostes. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- BASES I CONVOCATORIA SUBVENCIONS ENTITATS CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 2019 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
que estableix en l’article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 11.800 € 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 07.327.480.00 del pressupost de 
l’exercici 2019. 
 
Vista la necessitat de mantenir el coeficient corrector en l’import resultant de l’aplicació 
dels criteris de puntuació previstos a les bases aprovades en l’anterior convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 



 
 

 
 

124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 7 de setembre de 2015 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 

Es proposa a la Junta de Govern el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar  la convocatòria per  a l’exercici 2019 d’aquestes subvencions per un 
import màxim de 11.800 €, amb les mateixes bases de l’exercici anterior, aprovades 
per la Junta de Govern de data 7 de maig de 2018 i publicades al BOPB de 13 d’agost 
de 2018. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2019. 
Caldrà que els entitats justifiquin que en el material publicitari de les activitats 
subvencionades hi figuri “Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de  
11.800 € amb càrrec a l’aplicació: 

- 07.327.480.00 : 11.800 € 

 
Tercer.- Trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- SUBVENCIONS DIRECTES ENTITATS 2019 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els 
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment per l’Ajuntament en 
sessió plenària de data 28 de setembre de 2015 i definitivament d’una manera 
automàtica per no haver-se presentat cap reclamació en el termini establert en els 
anuncis del DOGC de 22 d’octubre de 2015, del BOPB de 26 d’octubre de 2015, del 
tauler d’anuncis municipal i del web de l’Ajuntament. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten la 
concessió de subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat al que 
preveu l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en els casos concrets objecte d’aquest acord, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat 1.a) de l’article 15 de l’Ordenança: “Quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de 
crèdits aprovades pel Ple.” per tal que es pugui procedir a la concessió de les 
subvencions per concessió directa. 
 



 
 

 
 

Atès que el primer paràgraf de l’article 28 de la LGS habilita perquè aquestes 
subvencions s’instrumentin mitjançant conveni. En aquest mateix sentit  l’article 15.2  
de l’Ordenança General preveu que els convenis seran l’instrument habitual per a 
canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les 
Corporacions Locals. 
 
Atès que segons l’apartat 2n de l’article 15 de l’Ordenança General, en el text del 
conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixarà el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat. 
 
El pressupost per a l’exercici 2019 preveu crèdit per atendre les subvencions que es 
poden atorgar pel sistema de concessió directa, nominativament les següents: 
 
7 341 48000 SUBVENCIÓ DIRECTA. ESCUDERIA OSONA 3.900,00 

7 327 48001 
SUBVENCIÓ DIRECTA. AGRUPACIÓ FAMILIAR SANT JULIÀ 
DE VILATORTA 300,00 

7 326 48000 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA BELLPUIG 3.606,10 

7 326 48001 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA PATULEIA 400,00 

7 326 48002 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA EL ROSER 400,00 

7 334 48000 SUBVENCIÓ DIRECTA. ÒMNIUM CULTURAL  1.000,00 

7 326 48003 SUBVENCIÓ DIRECTA. SES CALLDETENES 3.300,00 

7 326 48004 SUBVENCIÓ DIRECTA. INSTITUT JAUME CALLÍS 200,00 

7 334 48001 SUBVENCIÓ DIRECTA. TRADICAT 100,00 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local, el següent acord: 
 
Primer.-  Establir el sistema de concessió directa de subvencions per a les entitats 
sense ànim de lucre que es relacionen a continuació per l’especial naturalesa de les 
mateixes que fa inviable l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases del 
règim de concurrència competitiva, i aprovar-ne els imports atorgats: 
 

ESCUDERIA OSONA 3.800,00 

AGRUPACIÓ FAMILIAR SANT JULIÀ DE VILATORTA 300,00 

AMPA BELLPUIG 3.606,10 

AMPA PATULEIA 400,00 

AMPA EL ROSER 400,00 

ÒMNIUM CULTURAL  1.000,00 

SES CALLDETENES 3.300,00 

INSTITUT JAUME CALLÍS 200,00 

TRADICAT 100,00 

 
Els corresponents convenis per a la concessió directa preveuran el compliment de les 
mateixes condicions que es requereixen per ser beneficiari de les subvencions en 
règim de concurrència competitiva.  
 
Tercer.- Aprovar la minuta dels corresponents convenis reguladors de la subvenció. 
 



 
 

 
 

Quart-: Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de la subvenció amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’exercici 2019,  
 

7 341 48000 

7 327 48001 

7 326 48000 

7 326 48001 

7 326 48002 

7 334 48000 

7 326 48003 

7 326 48004 

7 334 48001 

 
Cinquè: Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades en règim de concessió directa.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LICITACIO PER A LA GESTIO DEL SERVEI DE GIMNAS 
 
Vista la necessitat de licitar el contracte per a la concessió de serveis per a la gestió 
del servei del gimnàs del pavelló esportiu de Sant Julià de Vilatorta pel venciment del 
contracte anterior. 
 
Redactat el plec de clàusules econòmic-administratives particulars així com el plec de 
clàusules d’explotació del servei de gimnàs del pavelló esportiu municipal. 
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció relatiu a l’expedient d’aquesta 
contractació mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars i d’explotació del contracte de concessió de la gestió del 
servei de gimnàs del pavelló esportiu municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, establint que el termini de 
presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà de vint-i-sis dies a partir 
de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
10.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 



 
 

 
 

En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
10.2 SERVEI DE CORREUS 
 
Cal fer una gestió relativa al funcionament del servei de correus al municipi de Sant 
Julià de Vilatorta davant l’oficina comarcal d’informació al consumidor del Consell 
Comarcal d’Osona per tal de canalitzar totes les queixes que arriben a l’Ajuntament 
referent a aquest servei.  
Gestiona el tema la regidoria de consum. 
 
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, 


