
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000004  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 4 de març de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
2.- APROVACIO CONTRACTES MENORS 
3.- CREDITS INCOBRABLES 18001 
4.- LLICENCIA D'OBRES 141-18 
5.- LLICENCIA D'OBRES 2-19 
6.- LLICENCIA D'OBRES 3-19 
7.- LLICENCIA D'OBRES 144-18 
8.- CONVENI FORMACIO I TREBALL 2018 AMB EL CONSELL COMARCAL D'OSONA 
9.- LICITACIO CONTRACTE SUBMINISTRAMENT VEHICLE SERVEI MANTENIMENT 
10.- APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019 
11.- ALTRES INFORMACIONS 
11.1.- SOL·LICITUDS, QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 18 de febrer de 2019, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
2.0.- APROVACIO CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 4/2019 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/2019/274 B60748431 SERVEIS I ACCESSORIS GURB SL 116 118,34 

15/02/2019 AOC:58257627 SORTIDA + FEINA PUNXADA 15/02/2019 

  F/2019/275 B62652805 GRENKE ALQUILER S.L. 

 

383,33 

15/02/2019 AOC:58247054 Alquiler trimestral del 01/01/2019 a 31/03/2019 01/01/2019 

  F/2019/276 B62652805 GRENKE ALQUILER S.L. 

 

135,00 

15/02/2019 AOC:58247112 Prima de seguro 2019 01/01/2019 

  F/2019/277 B61381745 M.TERRICABRAS S.L. 
2019010000005
4 

228,25 

18/02/2019 
AOC:58311676 DESEMBUSSAR TUBERIA ORINALS I WC DEL 
CASAL / D'AVIS 

31/01/2019 

  F/2019/278 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092013704 431,37 

18/02/2019 
AOC:58311721 FLETAN FT. CLAVO HIG.   1X7  / SOPA DE 
PESCADORS    1X3  / MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / PATATA A 
DAUS 2X2.5 

31/01/2019 

  F/2019/279 A58492117 VICREU S.A. 

 

2019010000087
4 

41,60 

18/02/2019 
AOC:58343864 MANEC AIXADA RECT. 1100-30x40 / AIXADA 127-A 
850gra. AMB MÀNEC / TASCO 25 

15/02/2019 

  F/2019/280 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 111 6,64 

18/02/2019 
AOC:58339322 REF: CA L'ANGALDA- JUNG MEC INTER UNIPOLAR 
S/GRAPAS FIJ 

18/02/2019 

  F/2019/281 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042208799 121,98 

18/02/2019 
AOC:58316630 GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T9  / BROCA-
ZEBRA-HSCO-DIN338-2,0MM  / BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-
2,5MM 

15/02/2019 

  F/2019/321 F08226714 ABACUS 

 

9030267897 96,87 

18/02/2019 
AOC:58314123 PICA PLASTIC 70cm  / AB ENCAIX ABECEDARI  / 
MULTICUBS  / PISSARRA BLANCA "ABACUS" ECO 60 X 90  / 
ESBORRADOR 

15/02/2019 

  F/2019/322 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 1900212 11,45 

19/02/2019 
AOC:58389198 CARGOL DIN 603 M-5X70 CICAT 2279J5X70 / 
TUERCA AUTOBLOCANTE M-5 ZINC. 2301J5 / PILA ALC.BOTON 
LR44 DR BL.2 

15/02/2019 

  F/2019/323 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042222652 43,66 

20/02/2019 
AOC:58459293 REFRIGERANTE-ORG-VERDE-(-18/125G)-5L  / 
CINTA-AISLANTE-PVC-19MMX25M-NEGRA 

19/02/2019 

  F/2019/324 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-53 61,29 

20/02/2019 
AOC:58458855 ossos espinada / cuixes de pollastre / pernil de gall dindi 
/ bistec extra / mandonguilles sopa o grans / s 

20/02/2019 

  F/2019/325 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-46 44,52 



 
 

 
 

20/02/2019 
AOC:58458857 mandonguilles grans o sopa / ous mitja dotzena / bistec 
extra / pit pollastre 

07/02/2019 

  F/2019/326 B60301496 SICAL 

 

001 190113 181,69 

20/02/2019 
AOC:58469163 LATERAL D600/950 C600 PLP/ACERO  NEUTRO / 
PORTES 2 - P 

20/02/2019 

  F/2019/327 P5800043A LOCALRET 

 

Q2019/539 362,82 

20/02/2019 AOC:58482323 QUOTA 2019 19/02/2019 

  F/2019/328 G66436064 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES 

Q 2019/Q/292 527,00 

20/02/2019 
AOC:58498830 S1 - Quota 2019 ( (Factura exempta d'IVA amb l'article 
20. Uno.12 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de 

20/02/2019 

  F/2019/329 770XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 512-A 1.150,08 

21/02/2019 AOC:58555545 TREBALLS NETEJA Edifici Ajuntament, FEBRER 21/02/2019 

  F/2019/330 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 513-A 104,75 

21/02/2019 AOC:58555586 Salo Catalunya, treballs neteja febrer 21/02/2019 

  F/2019/331 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 514-A 180,99 

21/02/2019 AOC:58555590 Ca l¿Anglada, treballs neteja febrer 21/02/2019 

  F/2019/333 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 516-A 60,42 

21/02/2019 AOC:58555600 Marquesines autobus, treballs neteja febrer 21/02/2019 

  F/2019/336 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 519-A 862,50 

21/02/2019 AOC:58555686 Consultori mèdic, treballs neteja febrer 21/02/2019 

  F/2019/337 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 520-A 431,12 

21/02/2019 AOC:58555770 Centre de dia, treballs neteja febrer 21/02/2019 

  F/2019/338 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 521-A 83,74 

21/02/2019 AOC:58555771 Aula de Cultura, treballs neteja febrer 21/02/2019 

  F/2019/339 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 522-A 531,99 

21/02/2019 AOC:58555955 Extres Patuleia Febrer-2.019, treballs neteja 21/02/2019 

  F/2019/340 B60704012 RÈTOLS C3 SL 

 

A 1900062 75,02 

22/02/2019 AOC:58577761 ADHESIUS APLEC CARAMELLAIRES 2019 08/02/2019 

  F/2019/341 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 112 332,78 

26/02/2019 
AOC:58698840 REF: C/ PUILAGULLA- LLUMS I CAMPANA- HORES 
TREBALL-dimarts 22 Gener- fer forats i anul.lar anteriors / HORE 

26/02/2019 

  F/2019/348 772XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 38 52,51 

26/02/2019 AOC:58710330 obra salo Catalunya proteccio de ternal 26/02/2019 

  F/2019/349 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A403609 65,58 

26/02/2019 
AOC:58698243 BOBI-SIST 2C B / PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 
40M. P-56 

22/02/2019 

  F/2019/350 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A403610 106,89 

26/02/2019 
AOC:58698244 BOBI-SIST 2C B / TOALLITAS TISSU 2C C-4000 
(20X200) 

22/02/2019 

  F/2019/351 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A403611 271,44 

26/02/2019 AOC:58698246 TOALLITAS TISSU 2C C-4000 (20X200) 22/02/2019 

  F/2019/352 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 18 36,91 

26/02/2019 
AOC:58720547 CARREGA BATERIA RENAULT MASTER, REVISAR 
NO ARRENCA 

26/02/2019 

  F/2019/353 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 19 49,30 

26/02/2019 AOC:58720641 REVISAR LLUMS PICK UP - BOMBETA H1 - GREIXAR 26/02/2019 

  F/2019/354 B62649868 TORT EXCAVACIONS S.L. Emit- 19 194,81 

27/02/2019 AOC:58273490 treballs diversos, rasa centre de dia 15/02/2019 

  F/2019/356 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-60 96,71 

27/02/2019 
AOC:58746483 pernil gall dindi / bistec extra / pit de pollastre / carn 
picada de porc / burguer meat de vedella / botif 

27/02/2019 

  F/2019/357 B66930280 VIC COMUNICATS S.L. 20180029 605,00 

27/02/2019 AOC:58669171 PATROCINI REVISTA ESTRIP Nº4, ABARAKA BAKE 15/02/2019 

  F/2019/358 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 0101/0006923 99,40 

27/02/2019 
AOC:58777825 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60 S/NANSA / 
BOSSA DEIXAL. G-110 85X105 10 U NEGRE 

21/02/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/364 339XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1-002890 1.573,00 

18/02/2019 TÈNDALS PER JARDÍ TERAPÈUTIC 30/01/2019 

  F/2019/365 B62844725 10DenceHispahard SL 25795/19 72,60 

20/02/2019 RENOVACIÓ ALLOTJAMENT WEB JUNIOR INFOVILATORTA.CAT 20/02/2019 

  F/2019/366 Q0875009C 
COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES 
TÈCNICS DE CATALUNYA 

0051080050 300,00 

21/02/2019 CYRS AYTIDESJ REVUT BUVEKK I  20/02/2019 

  F/2019/367 339XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 19003 1.210,00 

21/02/2019 VESTUARI XOU 2018/2019 PEL PATINATGE 30/01/2019 

  F/2019/368 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 001910950 49,95 

25/02/2019 PICADOR MOULINEX PER LA LLAR D'INFANTS 20/02/2019 

  F/2019/369 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A73 703,80 

26/02/2019 RESTES VEGETALS MES DE GENER 31/01/2019 

  F/2019/370 461XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 807340104 36,43 

26/02/2019 PALOMITAS PEL CINEMA 20/02/2019 

  F/2019/371 A03813474 BLINKER ESPAÑA S.A.U. 19NA018248 82,06 

26/02/2019 SILICONA ESPECIAL 18/02/2019 

  F/2019/372 B63378525 CAMP BASE ORGANIZATION SL 0 180323 308,55 

28/02/2019 
AOC:58833329 Tanca ferro 2m / Transfer furgo fins 30km / Ports 22 de 
febrer -mati / Recollida 25 febrer / C/ Núria = 25 

28/02/2019 

  F/2019/373 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 2019/P/148 989,78 

28/02/2019 
AOC:58836160 HT818 - GATEWAI GRANDSTREAM HT818 / 
PLVOYLEG -  CASCOS PLANTRONICS VOYAGER LEGEND / 
SIPT27G - TELEFON SIP T 

28/02/2019 

  F/2019/374 A08001182 SECE SA. 

 

001 71913026 2.296,35 

28/02/2019 
AOC:58839842 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

28/02/2019 

  F/2019/375 A08290538 25 OSONA BUS S.A. 2518BT0043 28,42 

28/02/2019 AOC:58853149 MANLLEU-TAC OSONA 30/11/2018 

  F/2019/376 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604226830 330,21 

28/02/2019 AOC:58834734 Pressupost 24 28 01 19 28/02/2019 

  F/2019/380 461XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 807339962 54,65 

26/02/2019 PALOMITES PEL CINEMA 13/02/2019 

   
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- CREDITS INCOBRABLES 18001 
 
Vista la proposta de declaració de crèdits incobrables formulada per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, en la qual es justifica la instrucció del respectiu expedient administratiu de 
constrenyiment contra els corresponents deutors amb un resultat negatiu: 
 

- Relació 18001 que consta d’un expedient, per un import de 23.037,06 € 
 
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 corresponent a la relació 18001 formulada per l’ORGT. 
 



 
 

 
 

Segon.- Donar de baixa els drets reconeguts corresponents als crèdits que figuren a la 
proposta. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària diligenciant la 
proposta.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 141-18 
 
Expedient núm.:  141/18 
Objecte: modificació de projecte. Acabament habitatge (exp. inicial 87/2008) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Promocions Llesor 2006 SL i que consisteix en modificació de projecte. Acabament 
habitatge (exp. inicial 87/2008). 
 
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 Promocions 
Llesor 2006 SL per a l’execució de les obres consistents en modificació de projecte. 
Acabament habitatge (exp. inicial 87/2008). 
 
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 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 llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 21 de febrer de 
2019, amb registre d’entrada E2019000620 per la qual s’aporta documentació 
de projecte a requeriment de l’Ajuntament. 

- Un cop finalitzada l’obra, i previ a la tramitació de la 1era ocupació, caldrà 
presentar PLÀNOLS D’ESTAT FINAL VISATS amb la justificació del 
D141/2012. 

- Pel càlcul de l’impost i la taxa, s’actualitzarà el pressupost segons ordenança 
fiscal 5 i 20 i es calcularà la part proporcional del percentatge pendent 
d’executar d’obra; 42%. 

- 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. Entre d’altres: 
Caldrà considerar el garatge com a local de risc especial baix, pel què fa a les 
condicions exigides pel DB SI. 

- 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. 

- 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. 

- 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 la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 15,74m3. de d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
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 
352.154,13 € corresponent a 3 habitatges que no es considera adequat ni actual, ja 
que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 
186.962,02 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 
 

                  Superfície construïda habitatge núm.24: 242,43 m2 
242,43 m2 x 482,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,60(Cu)= 186.962,02 € 

 

o Base imposable : 78.524,05 € 
o Quota:  78.524,05 € x  2,75 % = 2.159,40 € 

 
 
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 78.524,05 €) = 108,51 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  2.159,40 €+ (Taxa)  108,51 €  =   2.267,91 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 2-19 
 
Expedient núm.:  2/19 
Objecte: canviar tancaments (substitució tancaments de fusta per PVC) i reformar el 
bany 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en canviar tancaments (substitució tancaments de fusta 
per PVC) i reformar el bany. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en canviar tancaments (substitució 
tancaments de fusta per PVC) i reformar el bany. 
  
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: 
 



 
 

 
 

- Caldrà donar compliment a la normativa del Text Refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, annex III Carta de Colors on es defineix els colors a 
emprar per fusteries, que seran tonalitats foques o de color natural i s’adjunta la 
carta de colors corresponent. 

- Els tancaments tindran el mateix tractament en totes les façanes. 
- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 

1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 
- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 

l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

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

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

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

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

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

 
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 
5.600,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 5.600,00 € 
o Quota: 5.600,00 € x 2,75 % =  154,00 € 

 
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 5.600,00 €) =  35,60 € 

 

TOTAL: (Impost)  154,00 € + (Taxa)  35,60 €  =  189,60 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 3/19 



 
 

 
 

 
Expedient núm.: 3/19 
Objecte: canviar la rajola del bany 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canviar la rajola del bany. 
  
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 canviar la rajola del bany. 
 
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 cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.800,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 1.800,00 € 
o Quota:  1.800,00 € x  2,75 % =  49,50 € 

 
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 1.800,00 €) =  31,80 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  49,50 €+ (Taxa)  31,80 € = 81,30 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
7.0.- LLICÈNCIA D’OBRES 144/18 
 
Expedient núm.: 144/18 
Objecte: instal·lació d’un mòdul prefabricat al patí posterior de la nau 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Guilleries 
Pells SL i que consisteix en la instal·lació d’un mòdul prefabricat al patí posterior de la 
nau. 
 
Atès que en l’expedient hi consta expedient informe desfavorable de l’arquitecta 
municipal. 
 
La Junta de Govern Local adopta els següents acords: 
 
Primer.- Denegar la llicència 144/18 per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat al patí 
posterior de la nau al Carrer Comerç, 9. 
 
Segon.- Requerir a l’interessat l’informe de l’arquitecta municipal per tal de que esmeni 
els defectes existents. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- CONVENI FORMACIO I TREBALL 2018 AMB EL CONSELL COMARCAL 
D'OSONA 
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va aprovar la convocatòria de subvencions 
del programa de Treball i Formació. Es tracta d’un ajut destinat a donar cobertura a 
persones treballadores aturades o inactives, amb dificultats d’accés al treball, 
especialment les aturades no perceptores de prestació i subsidi per desocupació més 
grans de 45 anys, les dones, les persones immigrants, les persones en situació de 
pobresa i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. 
 
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 passat gener. 

Vist el Conveni tipus pel Programa de Treball i Formació per a l’any 2018 aprovat pel 
Consell Comarcal d’Osona en la sessió de Ple de 13 de febrer de 2019. 
 
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  
 
 
 
8.0.- LICITACIO CONTRACTE SUBMINISTRAMENT VEHICLE SERVEI 
MANTENIMENT 
 
 Des de la regidoria de serveis s’ha posat de manifest la necessitat de substituir el 
camió B 1786 VH perquè el manteniment i les reparacions que darrerament s’han 
hagut de fer són molt cares al ser un vehicle molt vell. 
 
Ateses les característiques que el nou vehicle hauria de tenir per a respondre 
satisfactòriament a les necessitats del servei de manteniment. 
 
Redactat el plec de clàusules econòmic-administratives particulars així com el plec de 
clàusules tècniques del contracte de subministrament del vehicle.  
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció relatiu a l’expedient d’aquesta 
contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat 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 tècniques del contracte de subministrament d’un vehicle 
per al servei de manteniment de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert simplificat abreujat amb més d’un criteri d’adjudicació, establint 
que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà de deu 
dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019 
 
Aquest punt queda sobre la taula pendent de la decisió sobre l’operari de manteniment 
de l’equipament de les piscines municipals. 
 
 
10.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 



 
 

 
 

Actes organitzats des de l’Ajuntament per al dia de la dona 8 de març de 2019. 
 
Conveniència de passar les tasques a l’àrea de serveis mitjançant el gestor 
d’expedients per millorar l’eficiència, la priorització i evitar repeticions. 
 
10.1.- SOL·LICITUDS, QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


