
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000005  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 18 de març de 2019 
Horari: De les 21:00 hores a les 23:15 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervías Rodríguez, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumí, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA D'OBRES 6-19 
4.- LLICENCIA D'OBRES 8-19 
5.- LLICENCIA D'OBRES 11-19 
6.- APROVACIO CERTIFICACIO 2 VESTIDORS 
7.- AUTORITZACIO DE PAS I US DEL PAVELLO BARCELONA MTB CHALLENGE 
8.- AUTORITZACIO DE PAS PEDALADA POPULAR BTT CASES NOVES 
9.- PRORROGA PROTOCOL XARXA ESPAIS ESCENICS MUNICIPALS 
10.- CONVENI DE COL·LABORACIO CULTURAL LICEU A LA FRESCA 
11. ACCEPTACIÓ DELS FONS DE PRESTACIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
12.- ALTRES INFORMACIONS REGIDORIES 
13.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO DE L'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 4 de març de 2019, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa. 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.0.- APROVACIÓ RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 5/2019 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

   Núm. Entrada Cognoms i nom o raó social 

 

Núm. doc. 

 Data registre Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2019/381 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 906 30,03 

01/03/2019 
AOC:58928395 IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 
KG 

28/02/2019 

  F/2019/382 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL A 2837 146,60 

01/03/2019 
AOC:58920374 NOTES 76X76 3M COL/FLUOR PACK6 / CINTA 
19X33 SCOTCH MAGIC PAC14 / GOMA ESBORRAR MILAN 430 
PA / BOLI BIC CRI 

28/02/2019 

  F/2019/383 406XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 5 1.620,08 

01/03/2019 AOC:58932245 DINARS CENTRE DE DIA 01/03/2019 

  F/2019/384 77080567T Mª DOLORS PORTET BOIXADERAS 71 49,54 

01/03/2019 
AOC:58919491 safata microones 250 cc / tovallo blanc 30 x 30 2c / 
rotllos secamans 

28/02/2019 

  F/2019/385 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 19 13 15,95 

01/03/2019 AOC:58927894 PA PATULEIA FEBRER 2019 28/02/2018 

  F/2019/386 B65061830 JORDI MAQUINARIA REPARACIO SL 1-190421 35,48 

01/03/2019 
AOC:58917546 SAT: 059252 / A7 Data: 18/02/2019 REPARACIO 
MOLA AMOLADORA BOSCH MOD:GWS 22-230JH Nº Serie: 
310005664 / CAB 

28/02/2019 

  F/2019/387 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 190001422 28,74 

01/03/2019 AOC:58950015 ANCLAJE CH TORNILLO T-10-L (M8X80)D-10 28/02/2019 

  F/2019/388 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092026736 376,48 

01/03/2019 
AOC:58943639 MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / FLETAN FT. 
HIG.   1X7  / SOPA DE PESCADORS    1X3  / LLUÇ VARETA 6x1  
/ MONGET 

28/02/2019 

  F/2019/389 B64896988 VIC ENGLISH S.A. 454 240,00 

01/03/2019 AOC:58959221 Classes d'anglès Llar infantil Patuleia febrer 2019 28/02/2019 

  F/2019/390 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-030479 407,00 

01/03/2019 
AOC:58942428 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( 
SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

31/01/2019 

  F/2019/391 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

8016 193,82 

02/03/2019 
AOC:58984192 6101000000|AISCAN ML TUBO PVC M-16 GRIS 
ENCHUFABLE GRADO 7 RIGIDO / 6101000100|CURVA PVC 
GRIS M-16 ABOCARDA 

28/02/2019 

  F/2019/392 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

8017 387,50 



 
 

 
 

02/03/2019 
AOC:58984193 2151590995|LAMPARA UVMAX J4 K4 Y PLUS per 
aigua set fonts 

28/02/2019 

  F/2019/393 A58492117 VICREU S.A. 

 

2019010000124
6 

26,23 

04/03/2019 
AOC:59051627 MOLLA AUTO CUT MOD 30-2/40-2/40-4 / 
GANIVETA DE TRITURAR HM 270-2 

28/02/2019 

  F/2019/394 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 
2019210011134
3 

105,50 

04/03/2019 
AOC:59024383 CONTACTCEYS POLIEST.EXP. 500 ML. 503301 
*U / POREXPAN D-20 2 CMS (2*1) * PLACA / POREXPAN D-20 5 
CMS (2*1) 

28/02/2019 

  F/2019/395 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 1900306 12,62 

04/03/2019 
AOC:59052238 LANZA DE RIEGO CLASSIC / CONNECTOR 
GARDENA 13-15MM 40785158 464N2915 

28/02/2019 

  F/2019/396 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q19/28194 12,10 

04/03/2019 
AOC:59047860 Internet - 6Mb (Plaça De Marquès De La Quadra , 1 
(Sant Julià de Vilatorta)) 

01/03/2019 

  F/2019/398 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 904972 7,87 

05/03/2019 
AOC:59097140 REF.:TPV29 / N.Albara:3604781  Data: 07-02-19 / 
Obs:PATULEIA / ANGLES MITJA / ANGLES GRAN / REF.:TPV28 / 
N. 

28/02/2019 

  F/2019/399 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-70 37,92 

05/03/2019 
AOC:59087063 cuixes de pollastre / ossos espinada / ous mitja 
dotzena / pernil de gall dindi / bistec extra / picada all 

05/03/2019 

  F/2019/400 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1900196 437,17 

05/03/2019 AOC:59134691 Hores ( Manteniment ) mes de febrer 28/02/2019 

  F/2019/404 B58826819 GRAFICSER 

 

A 246 442,82 

05/03/2019 
AOC:59130617 TROFEUS RALLY SANT JULIÀ / TROFEUS DE LA 
22 EDICIÓ / RALLI DE SANT JULIÀ / REALITZATS AMB ACER 
TALLATS / LA 

25/02/2019 

  F/2019/405 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201901234 5315 88,95 

05/03/2019 
AOC:59137520 70005 COPIA CLAU SERRETA / 03120703 
CARGOL PALOMILLA MIKALOR / CF9629621 PILA BOTOLITI 
SONY / 02032 PILA CA 

28/02/2019 

  F/2019/406 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 114 82,00 

05/03/2019 
AOC:59122954 REF: EXTERIOR PAVELLO- HORES TREBALL- 
dijous 28 Febrer- col.locar boga de reg / GEBO TE TK 32X32 
PLASTIC / 

05/03/2019 

  F/2019/407 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 115 41,38 

05/03/2019 
AOC:59122964 REF: PAVELLO- HORES TREBALL-dilluns 4 
Febrer- posta en servei caldera de vas i revisio descalsificador 

05/03/2019 

  F/2019/408 A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 19/02/175 324,28 

05/03/2019 AOC:59130973 M3. FORMIGÓ HM-20B20IIA per voreres 28/02/2019 

  F/2019/409 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A404448 100,31 

05/03/2019 
AOC:59102977 CITRON AD 12 KG. / PANTALLA URIWAVE 
MANGO 

04/03/2019 

  F/2019/410 B61526646 IQUADRAT INFORMÀTICA SL 2019-174 78,65 

05/03/2019 
AOC:59106587 Servicio anual de DNS santjuliavilatorta.cat / 
Renovación dominio anual santjuliavilatorta.cat 

04/03/2019 

  F/2019/411 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190233 356,95 

05/03/2019 
AOC:59124591 Revisio Oficial per Entitat Acreditada en instal 
lacions d'AS - QUATRIANUAL ( Revisio Oficial segons Decret 

07/02/2019 

  F/2019/412 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190234 477,95 

05/03/2019 
AOC:59124671 Revisio Oficial per Entitat Acreditada en instal 
lacions d'AS - QUATRIANUAL ( Revisio Oficial segons Decret 

07/02/2019 

  F/2019/413 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 119 384,44 

06/03/2019 AOC:59176267 REF: PAVELLO - FONT AIGUA 06/03/2019 

  F/2019/414 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2019/A 10398 31,58 

06/03/2019 AOC:59170056 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 28/02/2019 

  F/2019/415 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190138 484,48 

06/03/2019 
AOC:59178181 N.Albara:190514  Data: 06-02-19 / TN.Sorra / 
TN.Barreja 0/16 

28/02/2019 

  F/2019/416 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190139 345,38 

06/03/2019 
AOC:59178182 Ref.:BRIGADA / N.Albara:190696  Data: 22-02-19 / 
TN.Sorra 0/2 (UNE-EN13139) 

28/02/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/418 B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. FV190124 284,96 

06/03/2019 
AOC:59181738 PLACA COMMEMORATIVA BUFO INOX 
(FRONTAL) I COL.LOCACIÓ A LES SET FONTS 

28/02/2019 

  F/2019/419 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190346 373,39 

06/03/2019 
AOC:59194484 Sensor de fluxe inductiu M-18 / Base metacrilat CG-
CI2 / Instal lacio i posta en marxa ( Instal lacio: REG 

28/02/2019 

  F/2019/420 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190357 676,80 

06/03/2019 
AOC:59195074 Termometre varilla / Termometre varilla / Checker 
digital de clor lliure Hanna / Reactiu liquid clor lliure 

28/02/2019 

  F/2019/422 B66971276 ALCO RENTAL SERVICES S.L.U. 1 869 428,38 

07/03/2019 
AOC:59248731 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 
436X236.  (1 uds).Alb: -1 ( Periodo de: 01/02/2019 - 28/02/2019   ) 

28/02/2019 

  F/2019/423 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 190461 758,75 

07/03/2019 
AOC:59243682 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACÓ 
CONTENIDOR 20M3 / EL.LIMINACIÓ RESIDUS VERDS / 
VIATGES RESIDUS VERDS 

28/02/2019 

  F/2019/424 A08361446 PINTUR S.A. 

 

001 190782 45,90 

07/03/2019 
AOC:59257030 TESA CINTA SEGURIDAD 50mmx33m 
AZUL/AZUL / TESA CONSTRUCCION NARANJA 33X30 REF 4843 
/ SPRAY MONTANA HARDCORE 

28/02/2019 

  F/2019/425 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 13 674,37 

07/03/2019 
AOC:59256519 ALBARA 07/19 PATULEIA / ALBARA 08/19 
PATULEIA / ALBARA 09/19 NETEJA / ALBARA 10/19 PATULEIA / 
ALBARA 11/19 

28/02/2019 

  F/2019/426 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190381 59,90 

07/03/2019 
AOC:59287929 Analisi aigua legionel la ( CONTROLS ANALITICS 
DETERMINACIO LEGIONEL LA Instal lacio: CAMP DE FUTBOL 
MUNICI 

28/02/2019 

  F/2019/427 B66269689 REPARACIONS VIC SL 1900364 536,84 

07/03/2019 
AOC:59256099 ABRAÇADERA 55-59/20 SUP W2 / ABRAÇADERA 
51-55/20 SUP W2 / TUB HIDRÀULIC 880MM-90º-3/4 / TUB 
HIDRÀULIC 1140M 

28/02/2019 

  F/2019/428 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042308730 224,46 

08/03/2019 AOC:59310666 ESCALERA WURTH MULTIFUNCION 4X4 07/03/2019 

  F/2019/429 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042308729 224,46 

08/03/2019 AOC:59310674 ESCALERA WURTH MULTIFUNCION 4X4 07/03/2019 

  F/2019/430 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 96 608,54 

11/03/2019 
AOC:59404831 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu 
vegetal corresponent als dies 4 i 5/02/19. ) 

28/02/2019 

  F/2019/431 B25336512 INTERIORISME I DECORACIÓ D'URGELL 2 1104 786,50 

11/03/2019 
AOC:58907036 Netejar xemeneia de fums de la caldera de pellet 
desde la teulada a la mateixa caldera. 

05/02/2019 

  F/2019/432 478XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 10 139,15 

11/03/2019 AOC:58996273 Equip de so i técnic, rua carnaval 2 de març 02/03/2019 

  F/2019/433 B63695738 JOSEP SALA COMAS SL 190042 
21.836,8

7 

11/03/2019 AOC:59396492 MOVIBLOC ARXIU 13/02/2019 

  F/2019/434 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-030782 401,28 

11/03/2019 
AOC:59406158 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( 
SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

28/02/2019 

  F/2019/435 B65206138 ZONA SOL SL 

 

2019_65 515,46 

11/03/2019 
AOC:59416864 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA 
ELECTRÒNICA 

28/02/2019 

  F/2019/436 B65206138 ZONA SOL SL 

 

2019_78 148,04 

11/03/2019 
AOC:59416898 HORES OPERARI / FEMELLA CORREDERA 
METALL 3/4 / COLZE MF METALL 3/4 / VAS EXPANSIÓ 
CALEFACCIÓ IBAIONDO 

28/02/2018 

  F/2019/437 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3417 116,50 

11/03/2019 
AOC:59427441 rams de flors variades / roses vermelles individuals 
/ clavells violeta 

08/03/2019 

  F/2019/438 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

2019010000132
1 

1.133,99 

12/03/2019 
AOC:59480505 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / PAL-LETS 
GRAN / PANOT 20X20X2.5 PIRELLI GRIS / PAL-LETS NORM / 
PANOT 25 

28/02/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/439 339XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2019- 1 338,80 

12/03/2019 
AOC:59470200 Impressió lona 500cmX100 amb reforç laterals i 
ullets Ref.Dia Internacional de la Dona / Disseny lona Ref.D 

03/03/2019 

  F/2019/440 A58281262 M. BOADA SA 

 

79503 563,56 

12/03/2019 
AOC:59472578 MÀ D'OBRA ENGINYER INFORMÀTIC / MÀ 
D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( ESCOLA 
BELLPUIG  - Refer man 

28/02/2019 

  F/2019/441 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 120 222,06 

12/03/2019 
AOC:59480544 REF: PAVELLO- HORES TREBALL OPERARI- 
dimarts 19 Febrer- posar termometres aixetes / CONEXIO RAPIDA 
LLAUTÒ A 

12/03/2019 

  F/2019/442 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 121 175,81 

12/03/2019 
AOC:59480942 REF: LLAR D'INFANS- hores treball operari- 
dimarts 19 Febrer- posar termometre aixetes / LATIGUILLO INOX 
40 

12/03/2019 

  F/2019/443 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042325437 72,36 

12/03/2019 
AOC:59492177 PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-GRIS-M  / 
PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-GRIS-L 

11/03/2019 

  F/2019/444 339XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX A 03 3.605,80 

12/03/2019 
AOC:59456555 Redacció i entrega de document tècnic: Relació de 
béns i drets de la xarxa de subministrament d'aigua del m 

12/03/2019 

  F/2019/445 B64896988 VIC ENGLISH S.A. 457 399,00 

13/03/2019 AOC:59501779 Classes d'anglès efectuades febrer i març 2017 12/03/2019 

  F/2019/446 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF00000206 183,06 

13/03/2019 
AOC:59479781 0007 CHD- S/PLOMO95 / 0007 CHD- S/PLOMO95 
/ CUPON MI BP 

28/02/2019 

  F/2019/447 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2019/D3/000112 79,20 

13/03/2019 AOC:59556734 6 CARN CANELONS 13/03/2019 

  F/2019/448 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 20 75,44 

13/03/2019 AOC:59548910 canviar pilot darrera 0489FHP 13/03/2019 

  F/2019/450 J65836348 CAN CELS SCP 

 

2018 30-881 1.751,77 

13/03/2019 
AOC:59561185 MEMORY DE ANIMALES / ARRASTRE PATO 
AMARILLO / ARRASTRE GATO / ESTRELLA CHINA / MEMORY 
DE ANIMALES / ARRASTR 

19/12/2018 

  F/2019/451 33940928N JOSEP VIÑAS BOIXADERAS - COPISTERIA LA TINTA 12743Emit- 62 9,51 

14/03/2019 AOC:59631118 ploter b/n 80x140 11/03/2019 

  F/2019/452 B61458832 FORESTAL VIC S.L. 01 665/19 8,34 

01/03/2019 FUSTA PER VALLA FONT D'EN TITUS 15/02/2019 

  F/2019/454 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2019/013147F1 1.502,93 

01/03/2019 15S TARGETES DE TRANSPORT T-10 UNA ZONA 01/03/2019 

  F/2019/455 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 738,86 

01/03/2019 SUBMINSTRAMENT GAS CENTRE DE DIA 28/02/2019 

  F/2019/456 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 738,86 

08/03/2019 SUBMINSITRAMENT GAS SALÓ CATALUNYA 28/02/2019 

  F/2019/457 B65258188 
GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, 
SL 

1923262 144,09 

12/03/2019 LLOGUER DESHUMIFICADOR PEL PAVELLÓ 28/02/2019 

  F/2019/458 339XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 19/02 232,32 

12/03/2019 ARREGLAR PORTES AULA DE CULTURA 28/02/2019 

  F/2019/459 339XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX A/102 140,00 

12/03/2019 ESTAMPAR SAMARRETES PEL CASAL D'AVIS 28/02/2019 

  F/2019/460 B60579711 QUALISERTEC SL 255 19,72 

12/03/2019 SAC DE CIMENT PELS CARRERS 28/02/2019 

  F/2019/461 772XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3/2019 98,80 

12/03/2019 CALÇOTS 

 

08/03/2019 

  F/2019/462 B63063929 AUSA GEL SL 

 

A/167 167,31 

12/03/2019 SARDINES PER FESTA "ENTERRO DE LA SARDINA" 06/03/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/463 G62889035 NÀIADES - COR DE NOIES 40001 550,00 

13/03/2019 
CONCERT "LA DONA I LA MÚSICA" PELS ACTES DIA DE LA 
DONA 

08/03/2019 

  F/2019/464 B58491978 PEIXOS POVEDANO G 619 18,00 

13/03/2019 GEL PER FESTA VOLUNTARIS REIS 09/03/2019 

   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- LLICENCIA D'OBRES 6-19 
 
Expedient núm.:  6/19 
Objecte: canviar la porta del garatge 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canviar la porta del garatge. 
  
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 porta del garatge. 
 
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. 

- 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. 

- 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 
1.500,00 € i es considera adequat. 

 



 
 

 
 

o Base imposable:   1.500,00 € 
o Quota:  1.500,00 € x  2,75 % = 41,25 € 

 
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  1.500,00 €) =  31,50 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  41,25 € + (Taxa)  31,50  €  =  72,75 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per majoria qualificada de dos terços. 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 8-19 
 
Expedient núm.:  8/19 
Emplaçament: passeig Mossèn Cinto Verdaguer, 3 
Promotor:  JordiMònica SLU 
Objecte: pintar la façana 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
JordiMònica SLU i que consisteix en pintar la façana. 
 
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 JordiMònica 
SLU per a l’execució de les obres consistents en pintar la façana, situades a passeig 
Mossèn Cinto Verdaguer, 3, 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 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. 

- Tal i com regula l’Annex III de la normativa del POUM; Carta de color que regula les 
gammes de color a emprar en les façanes del casc antic, també regula els colors a 
emprar a la resta de zones; i diu; a més de la gamma de colors del casc antic, 
s’admeten tonalitats més clares i degradades sempre dins de la gamma d’ocres i 
sienes. No s’admetrà mai el color blanc ni tonalitats grises blanques. També s’admetran 
morters acolorits en massa sempre que les tonalitats s’ajustin a les fixades en les 
cartes. 

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

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

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

 



 
 

 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.500,00 € que no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 7.938,00 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície de façana considerada : 70 ml x 5,00 = 350,00 m2   
350,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 0,15 (Ct) x 0,30(Cu)= 7.938,00 € 

 
o Base imposable :   7.938,00 € 
o Quota:  7.938,00 € x  2,75 % = 218,29 € 

 
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 7.938,00 €) =  37,94 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  218,29 € + (Taxa)  37,94 €  =  256,23 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 11-19 
 
Expedient núm.:  11/19  
Objecte: adequació d'un habitatge existent en planta primera 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en adequació d'un habitatge existent en planta primera. 

 
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 adequació d'un habitatge existent en planta 
primera. 
 
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: 
 

- Segons el plànol 03 de projecte on es grafia el compliment dels paràmetres del. 
D 141/2012 el cercle de 1,20m de la cambra higiènica que ha d’estar lliure de 
l’afectació del gir de la porta i els equipaments fixos de fins a 0,70m d’alçada no 
compleix amb aquestes condicions. Caldrà corregir aquest punt. 

- El projecte preveu l’adequació d’un habitatge existent que implica una millora 
en les condicions d’habitabilitat preexistents. 

- 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació.  

- Tot i que el projecte no preveu cap afectació a façana i en fusteria exterior, en 
cas d’afectació caldrà tenir en compte la normativa. Tant el color de la fusteria 
com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta admesa per al Nucli Antic. 
Abans de procedir a pintar, caldrà realitzar unes mostres a la façana per tal de 
que un tècnic de l’Ajuntament hi doni el vist-i-plau. Així mateix caldrà aportar 
mostres o informació de la fusteria de les obertures, les quals tindran el mateix 
tractament en totes les façanes. 

- 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. 

-   Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de              
paviments de calçades i    voreres, per un valor de: 9,30 ml x 0,60 ml x 45 €/m2 = 
251,10 €. 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 
14.300,00 € i es considera adequat 
 

o Base imposable : 14.300,00 € 
o Quota:  14.300,00 € x  2,75 % = 393,25 € 

 
 
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  14.300,00 €) =  44,30 € 
 

TOTAL: (Impost)  393,25 € + (Taxa)  44,30 €   =  437,55 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- APROVACIO CERTIFICACIO 2 VESTIDORS 
 



 
 

 
 

Vista la certificació núm.2 de l’obra “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta”, presentada per la unió temporal d’empreses Construccions 
Ferrer S.A. – Viver de Bell-lloc, amb la conformitat del tècnic municipal director de 
l’obra, que és d’un import de 27.067,36 € més 5.684,15 € en concepte d’IVA. 
  
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 32.751,51 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- AUTORITZACIO DE PAS I US DEL PAVELLO BARCELONA MTB 
CHALLENGE 
 
Vist l’escrit del representant de Klassklub, sol·licitant autorització de pas i ús del 
pavelló municipal per l’activitat “Barcelona MTB Challenge”, prevista pels dies 13 i 14 
d’abril. 
 
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 
Klassklub pel desenvolupament de l’activitat “Barcelona MTB Challenge”, prevista pels 
dies 13 i 14 d’abril de 2019. 
 
Segon. Concedir l’autorització per l’ús del pavelló municipal de Sant Julià de Vilatorta 
per a la realització de la sortida de l’activitat “Barcelona MTB Challenge”, prevista pels 
dies esmentats. 
 
Tercer. Fer constar al Klassklub, com a entitat organitzadora de la prova, 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 prova. 
 
Quart. Fer constar al Klassklub, com a entitat organitzadora de la prova, que la present 
autorització es condiciona al compromís de deixar el pavelló esportiu en condicions 
òptimes de neteja així com serà responsable de qualsevol desperfecte que es pogués 
produir durant el desenvolupament de la prova. 
 
Cinquè. 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 i BV-5202. 
 
Sisè. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
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 altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

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

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

 Els organitzadors hauran 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) 

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Setè. Notificar la present resolució al Klassklub. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- AUTORITZACIO DE PAS PEDALADA POPULAR BTT CASES NOVES 
 
Vist l’escrit del representant del Club BTT Cases Noves, sol·licitant autorització de pas 
per la “28ª pedalada popular amb bicicletes de muntanya BTT Cases Noves”, prevista 
pel dia 28 d’abril de 2019. 
  
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 BTT Cases Noves pel desenvolupament de la “28ª pedalada popular amb 
bicicletes de muntanya BTT Cases Noves”, prevista pel dia 28 d’abril de 2019. 
  
Segon. Fer constar al Club BTT Cases Noves, com a entitat organitzadora de la prova, 
que la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 
carreteres per les quals passi la prova, completament netes de deixalles i altres 
residus, produïts pel seu desenvolupament. 
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta activitat, 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 i/o BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
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 altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

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

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

 Els organitzadors hauran 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) 

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Notificar la present resolució al Club BTT Cases Noves 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- PRORROGA PROTOCOL XARXA ESPAIS ESCENICS MUNICIPALS 
 
En data 29 de gener de 2019 es va aprovar per acord de Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta l’adhesió al circuit de la Xarxa d’Espais Escènic 
Municipals de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018). 
 
L’adhesió serveix com a instrument de relació entre l’Ajuntament que gestiona 
l’equipament del Saló Catalunya. 
 
El protocol d’adhesió aprovat tenia fins a 31 de desembre de 2018 però amb la 
possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos anys més, és a dir, fins a 31 de 
desembre de 2020. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de novembre 
de 2018, que va aprovar la pròrroga fins al 31 de desembre de 2020 del Protocol 
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals introduint una 
modificació de la redacció de l’apartat 1 del Pacte Quart amb motiu d’un canvi de 
normativa. 
 
Vist l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic pel 
qual els signants d’un conveni podran acordar de forma unànime la seva pròrroga. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al 
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènic Municipals fins a 31 de desembre de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
10.0.- CONVENI DE COL·LABORACIO CULTURAL LICEU A LA FRESCA 
 
El Liceu és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal finalitat de la 
qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la 
potenciació de la cultura musical operística. 
 
L’any 2007 el Liceu va emprendre una iniciativa sense precedents consistent en posar 
l’òpera a l’abast de la ciutadania mitjançant la projecció en una pantalla de grans 
dimensions del títol que s’estava representant simultàniament en el Gran Teatre del 
Liceu aquella mateixa nit. Aquest esdeveniment, anomenat inicialment com ‘Liceu a la 
platja’, va superar les expectatives d’èxit del Liceu, raó per la qual la seva celebració 
ha continuat estenent-se sense límits geogràfics sota el nom de ‘Liceu a la Fresca’ 
amb la finalitat d’ampliar la visibilitat del gènere musical de l’òpera arreu de les 
poblacions.  
 
L’Ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent de les activitats 
artístiques i de la cultura, està interessat en participar en aquest esdeveniment del 
‘Liceu a la Fresca’ per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del seu municipi que hi 
estiguin interessats en gaudir de l’esdeveniment de forma gratuïta. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació del Gran Teatre del 
Liceu i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per la celebració de l’esdeveniment 
“Liceu a la Fresca”. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la formalització de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació del Gran Teatre del Liceu als efectes 
oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11. ACCEPTACIÓ DELS FONS DE PRESTACIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Vist l’aprovació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
28 de febrer de 2019 d’aprovació de la concessió del recurs econòmic consistent en 
fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” en el marc del Catàleg 
de servei de l’any 2019 del Pla “ Xarxa de Governs Locals” 2016-2019. 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, segons l’acord esmentat, és beneficiari dels 
següents ajuts i amb els següents imports: 
 

Activitats culturals de les festes majors  1.310€ 

Conservació de la infraestructura estratègica de 7.579,26 € 



 
 

 
 

prevenció d’incendis forestals (PPI)  

Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants 

8.729 € 
 

Finançament de l’àmbit de benestar social 10.805,04 € 

 
Així mateix, estableix que els ajuntament destinataris podran delegar expressament la 
gestió dels fons a consorcis, mancomunitats i altres ens supramunicipals. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta forma part del Consorci d’Osona de 
Serveis Socials i aquest gestiona principalment les actuacions de la cartera de serveis. 
Tenint en compte que els ajuts de finançament de l’àmbit de benestar social i 
conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI) 
requereixen d’acceptació expressa, mentre que els dos ajuts restants s’accepten de 
forma tàcita. 
 
L’expedient ha estat tramitat de forma reglamentària. 
 
Vist el que estableix la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar el recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de 
l’àmbit de benestar social” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per import de 10.805,04 euros i alhora donar 
compliment de tots els termes de la concessió i a les condicions establertes per a la 
seva execució. 
 
Primer.- Acceptar els ajuts concedits en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019, 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 Activitats culturals de les festes majors 1.310€ 

 Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals 

(PPI) 7.579,26 € 

 Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 

habitants 8.729 € 

 Finançament de l’àmbit de benestar social: 10.805,04 € 

Segon.- Delegar la gestió de l’ajut econòmic esmentat en el punt anterior al Consorci 
d’Osona de Serveis Socials, ens a través del qual es gestiona principalment les 
actuacions de la cartera de serveis socials bàsics. 
 
Tercer.- Comunicar en el termini corresponent l’acceptació a través del Portal de 
tràmits de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis d’intervenció i tresoreria d’aquest 
ajuntament i al Consorci d’Osona de Serveis Socials, com a ens gestor de l’ajut 
econòmic concedit per la Diputació de Barcelona.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
12.0.- ALTRES INFORMACIONS REGIDORIES 



 
 

 
 

 
12.1. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’EQUIPAMENT MUNICIPAL 
 
Vista la sol·licitud de data 15 de març de 2019 amb registre d’entrada E2019000938 
per la qual es sol·licita l’ús de l’Aula de Cultura el dia 6 d’abril de 2019 per al 
desenvolupament d’una activitat de cant. 
 
Vista la disponibilitat de l’equipament en aquesta data. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’Adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar l’ús de l’equipament Aula de Cultura el dia 6 d’abril de 2019 per a 
una activitat musical. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
12.2. ADQUISICIÓ D’UNA PEÇA D’ESCULTURA 
 
En les últimes setmanes es va oferir a l’Ajuntament la possibilitat d’adquirir una 
escultura de la figura de Sant Josep i el nen Jesús que possiblement té vinculació amb 
l’equipament municipal Ca l’Anglada. 
 
Davant d’aquesta possibilitat la regidoria de cultura, coneixedora de la fornícula que 
resta buida a la façana de Ca l’Anglada, va iniciar un breu treball de recerca per tal 
d’esbrinar si es pot tractar de la figura que hi havia antigament.  
 
Després d’estudiar aspectes com les dimensions i característiques de la pedra, 
entrevistar gent gran del poble i, sobretot, l’observació d’una figura molt semblant a 
vàries fotografies antigues del poble es va concloure que molt probablement es tracta 
de la figura que hi havia a la façana de Ca l’Anglada. 
 
Vist l’interès cultural i històric de la figura i essent un element que completa els 
elements de la façana de l’esmentat equipament municipal. 
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció. 
 
Vist l’informe artístic i tècnic sobre l’escultura realitzat pel doctor Francesc Orenes, 
amb la corresponent valoració econòmica. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir la peça d’escultura de “Sant Josep i el nen” al senyor JS, per un 
import de 2.400 €, import inferior a la valoració fet pel tècnic expert en la matèria 
 
 
Segon: Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.333.689.00 
de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2019. 
 



 
 

 
 

Tercer: Facultar l’alcalde perquè signi els documents necessaris per a l’execució del 
present acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
12.3 APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA “XI CONCURS DE CERÀMICA I 
TERRISSA-MEMORIAL JOAN CAPDEVILA” 
 
Vistes les bases reguladores de l’onzena edició del “Concurs de ceràmica i terrissa – 
Memorial Joan Capdevila” en el marc de la Fira del Tupí 2019 que es celebrarà a Sant 
Julià de Vilatorta els dies 1 i 2. 
 
Vist que l’objectiu del concurs és promoure la ceràmica i la terrisseria artística com a 
element arquitectònic i de disseny en espais interior. 
 
Tenint en compte que la convocatòria del concurs en règim de concurrència 
competitiva, dotada amb 10.000€ per a l’execució del projecte i 1.500 € de Premi per 
l’idea i el projecte presentat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases de l’onzena edició del “Concurs de ceràmica i terrissa”. 
 
Segon.- Convocar el concurs corresponent a l’any 2019, i fixar el termini de 
presentació de propostes fins l’1 de maig de 2019. 
 
Tercer.- Condicionar la despesa plurianual a l’aprovació de la modificació 
pressupostària de l’exercici 2019 que prevegi a l’aplicació pressupostària corresponent 
l’import del premi i per a l’exercici 2020 per a l’execució del projecte. 
 
Quart.- Publicar les bases i la convocatòria del concursen el BOP, en el DOGC, en el 
tauler d’anuncis i a la pàgina web.  
 
 
 
 
13.0.- 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, 


