
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000008  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 29 d´abril de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 22:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Lluís Solanas Roca, Regidor 

 
ABSENTS 

  
Montserrat Piqué Val, Regidora 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

2.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 8/2019 

3.- APROVACIÓ COMPTES SOREA 4RT. TRIMESTRE 2018 I 1R. TRIMESTRE 2019 

5.- APROVACIÓ RELACIÓ 19001 DE CRÈDITS INCOBRABLES 

6.- LLICENCIA D'OBRES 21-19 

7.- ANNEX EXERCICI 2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 

COMARCAL D'OSONA PER ALS PROGRAMES D'ATENCIÓ A LES PERSONES 

8.- CONVENI DE COL·LACORACIÓ AMB EL COL·LEGI DEL ROSER PER A LA 

REALITZACIÓ DE PRACTIQUES DELS ALUMNES EN SERVEIS MUNICIPALS 

9.- ALTRES INFORMACIONS REGIDORIES 

9.1.- ACORDS RELATIUS A LA PREPARACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 

D'OBRA DE LA RESIDÈNCIA D'AVIS 

9.2.- PRE ACORD CONVENI COLECTIU PERSONAL -LABORAL I FUNCIONARI-  

AJUNTAMENT 

9.3.- QUEIXES I SUGGERIMENTS VEÏNS 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obra la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 15 d’abril de 2019, que s’aprova per unanimitat dels tres 
membres de ple dret que componen la Junta de Govern 
 
2.0.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 8/2019 
 
La següent relació de despeses 8/2019 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/2019/677 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042479948 121,97 

11/04/2019 
AOC:61085155 ZAPATO-SPEED-S1P-SRC-T43  / PANTALON-

CLASSIC-ELASTIC-GRIS-S 
09/04/2019 

  F/2019/691 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A1900248 2.565,44 

12/04/2019 
AOC:61213230 Mano de obra oficial 1ª (revisión) / Transportes / Lavar 

barredora con liquido limpieza desengrasante / Sus 
12/04/2019 

  F/2019/692 B08638520 SICOSA SL 

 

FE- 904101590 45,93 

12/04/2019 AOC:61223527 MATERIAL VARI SICOSA 12/04/2019 

  F/2019/693 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 190173 3.174,08 

15/04/2019 AOC:61297806 Revista Vilatorta nº 83 15/04/2019 

  F/2019/694 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190272 
49.999,8

1 

15/04/2019 
AOC:61304361 N.Albara:191151  Data: 15-04-19 / Pressupost: 18182-

0.. / PAVIMENTACIÓ POLIGON LA QUINTANA / ______________ 
15/04/2019 

  F/2019/695 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190274 
12.735,2

5 

15/04/2019 
AOC:61309077 N.Albara:191164  Data: 15-04-19 / Pressupost: 19035/ 

ALTARRIBA, esllavissada 
15/04/2019 

  F/2019/696 B60581691 MONPAPER 

 

A 661 16,41 

16/04/2019 
AOC:61371531 REF. CARAMELLAS / GOT POREXPAN 

230cc.PAQ.25 
15/04/2019 

  F/2019/697 A58492117 VICREU S.A. 

 

20190100002690 8,39 

16/04/2019 AOC:61376671 JARDI FLORIT US GENERAL 100GR 15/04/2019 

  F/2019/735 339XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 35/19 249,95 

16/04/2019 AOC:61366774 tela color verd  / tall i confeccio de banderoles 16/04/2019 

  F/2019/742 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 190178 508,93 

17/04/2019 
AOC:61460213 Cartells caminada / Diptics caminada / Fitxes control 

caminada 
17/04/2019 

  F/2019/743 B61458832 FORESTAL VIC S.L. 1498/19 271,27 



 
 

 
 

18/04/2019 

AOC:61485075 LLISTO FLANDES C/R AUTOCLAU / LLISTO 

FLANDES C/R AUTOCLAU / LLISTO FLANDES C/R AUTOCLAU / 

LLISTO FLANDES C/ 

15/04/2019 

  F/2019/744 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 535-A 1.150,08 

22/04/2019 AOC:61574399 Edifici Ajuntament, treballs neteja, abril 22/04/2019 

  F/2019/745 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 536-A 104,75 

22/04/2019 AOC:61574506 Saló Catalunya, treballs neteja abril 22/04/2019 

  F/2019/746 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 537-A 180,99 

22/04/2019 AOC:61574523 Ca l´Anglada, treballs neteja abril 22/04/2019 

  F/2019/748 77094548C XXXXXXXXXXXXX 539-A 60,42 

22/04/2019 AOC:61574534 MAarquesines Autobus, treballs neteja abril 22/04/2019 

  F/2019/751 77094548C XXXXXXXXXXXXX 542-A 862,50 

22/04/2019 AOC:61574545 Consultori mèdic, treballs neteja abril 22/04/2019 

  F/2019/753 77094548C XXXXXXXXXXXXX 544-A 83,74 

22/04/2019 AOC:61574554 Aula de Cultura, treballs neteja abril 22/04/2019 

  F/2019/754 77094548C XXXXXXXXXXXXX 545-A 559,99 

22/04/2019 AOC:61574789 Extres Patuleia mes d´Abril-2.019 22/04/2019 

  F/2019/755 770XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 546-A 261,36 

22/04/2019 AOC:61574860 Neteja 1ª Obra,c. Puiglagulla,2 22/04/2019 

  F/2019/756 B63378525 CAMP BASE ORGANIZATION SL 0 180358 465,85 

23/04/2019 
AOC:61597835 Pressupost: 663-0.. /  TANQUES ZONA ESPORTIVA / 

BARCELONA   MTB / Ta 
18/04/2019 

  F/2019/757 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-123 52,33 

23/04/2019 
AOC:61585660 pernil de gall dinid / bistec extra / xoriç guisar / carn 

picada de porc / burguer meat de vedella / pit de 
23/04/2019 

  F/2019/758 773XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 2/2019 2.972,97 

24/04/2019 
AOC:61648230 Redacció d¿una informe històric sobre Joan Maria 

d¿Oliveres (1797-1879), marquès de la Quadra 
24/04/2019 

  F/2019/759 B65474074 DEP INSTITUT S.L. 96-19 353,93 

24/04/2019 AOC:61602498 Xerrada col.loqui joves. / Desplaçaments. 23/04/2019 

  F/2019/760 476XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 22/19 76,96 

25/04/2019 
IMPRESSIÓ I CARTELLS " A L'ABRIL CADA PARAULA VAL PER 

MIL" 
05/04/2019 

  F/2019/761 339XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 58/19 543,30 

15/04/2019 PORTÀTIL CENTRE INTERPRETACIÓ DE LES CARAMELLES 31/03/2019 

  F/2019/762 339XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 50/19 473,59 

15/04/2019 
SERVEIS TÈCNICS ACTUACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONS, 

REPRESENTACIÓ TEATRAL I HOMENATGE SANTI RIERA 
31/03/2019 

  F/2019/763 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 314,87 

15/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS PISTA POLIESPORTIVA 31/03/2019 

  F/2019/764 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 2.148,91 

15/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS LLAR D'INFANTS 08/04/2019 

  F/2019/765 B66923657 MAXI CASA 

 

2019016920 11,40 

15/04/2019 COPES, ESTOVALLES I TOVALLONS PER DIA DE LA DONA 07/03/2019 

  F/2019/766 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 117,67 

23/04/2019 SUBMINSITRAMENT GAS PISTA POLIESPORTIVAQ 14/04/2019 

  F/2019/767 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 205,85 

23/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS LLAR D'INFANTS 15/04/2019 

  F/2019/768 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 315,42 

23/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS LLAR D'INFANTS 14/04/2019 

  F/2019/769 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 172,32 

23/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA BELLPUIG 15/04/2019 

  F/2019/770 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 315,43 



 
 

 
 

23/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS CENTRE DE DIA 15/04/2019 

  F/2019/771 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 154,00 

23/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS DISPENSARI 15/04/2019 

  F/2019/772 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 394,50 

23/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS SALÓ CATALUNYA 15/04/2019 

  F/2019/773 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 177,31 

23/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS CASAL D'AVIS 15/04/2019 

  F/2019/774 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 550,96 

23/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICI AJUNTAMENT 15/04/2019 

  F/2019/775 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 12,52 

23/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS PAVELLÓ 14/04/2019 

  F/2019/776 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 5062019000528 11,96 

23/04/2019 SAMARRETES PER ESPLAI SERRALLONGA 17/04/2019 

  F/2019/777 B66923657 MAXI CASA 

 

2019026077 42,73 

23/04/2019 MATERIAL PER DIADA ESPLAI SERRALLONGA 17/04/2019 

  F/2019/778 B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. FV180884/1 26,62 

25/04/2019 AOC:61717541 Tallar tubs comissió reis 31/12/2018 

  F/2019/779 G64281892 SOCIETAT CORAL LA LIRA 002/2019 243,00 

25/04/2019 
50% DEL TRASLLAT DE LA CORAL LA LIRA A SANT JULIÀ PER 

L'APLEC CARAMELLAIRE 
16/04/2019 

   
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- APROVACIÓ COMPTES SOREA 4RT. TRIMESTRE 2018 I 1R. TRIMESTRE 
2019 

 
 

Vist l’estat de comptes del 4r. trimestre de 2018 i del 1r. Trimestre de 2019 que 
presenta SOREA, empresa arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable 
a la població, amb un import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
9.625,86  euros i 21.396,16 euros corresponents al 4rt. Trimestre de 2018 i 1r. 
Trimestre 2019, respectivament.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que la componen, s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 4r. trimestre de 2018 i 1r. Trimestre de 2019 de 
l’empresa SOREA per un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
9.625.86 euros i 21.396,16 euros, respectivament.  
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 4r. trimestre de 2018 i 1r. trimestre de 2019 
al compte bancari núm. ES88 0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

5.0.- APROVACIÓ RELACIÓ 19001 DE CRÈDITS INCOBRABLES 
 
 

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 19001 que consta d’un expedient, per un import de 2.234,66 € 
 
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 19001 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  
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 21-19 
 
 
Expedient núm.:  21/19 
Objecte: Impermeabilització d'escala exterior i repassar arrebossat rampa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en Impermeabilització d'escala exterior i repassar 
arrebossat rampa. 
  
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 Impermeabilització d'escala exterior i repassar 
arrebossat rampa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’ 1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 
ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 



 
 

 
 

2.- Per part del propietari s’adoptaran totes les mesures de seguretat pública 
establertes en les lleis i ordenances vigents. 

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 
donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-
se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

4.- El titular de la llicència queda obligat a efectuar a costa seva la connexió de les 
instal·lacions corresponents d’aigua potable i clavegueram a la xarxa pública, d’acord 
amb les determinacions que li indiquin els serveis municipals. 

5.- En el cas de no existir vorera a la finca en la qual es realitza l’obra, el propietari 
està obligat a construir-la utilitzant els materials i segons el model, amplada i rasant 
que s’assenyalin en tota la longitud de l’immoble que termeneja amb la via pública. 

No es concedirà cap permís de construcció sense que hi hagi construïda la vorera, 
excepte si es constitueix una garantia, mitjançant aval bancari o en metàl·lic, per 
respondre de l’execució dels elements d’urbanització. 

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 
alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que 
s’utilitzin hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a 
l’obra i de les persones que transitin per la via pública. 

8.- No podrà iniciar-se cap obra de nova planta sense que el tècnic municipal fixi 
prèviament les alineacions i rasants. 

9.- La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats 
subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats i 
normativa que la desenvolupa. 

10.- Les obres s’executaran amb subjecció total i estricte als projectes aprovats i 
sota la direcció del tècnic que consta en el procediment. Qualsevol variació que s’hi 
pretengui introduir precisarà la prèvia conformitat. 

11.- La primera utilització i ocupació dels edificis està subjecte a la corresponent 
llicència urbanística. 

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
4.128,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 4.128,00 € 
o Quota:  4.128,00 € x 2,75 % =  113,52 € 

 
 

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 4.128,00 € ) = 34,12 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  113,52 €  + (Taxa)  34,12 €  = 147,64 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- ANNEX EXERCICI 2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL D'OSONA PER ALS PROGRAMES D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta del dia 1 d’agost 
de 2016, va aprovar, entre d’altres, el conveni interadministratiu de col·laboració amb 
el Consell Comarcal d’Osona per l’execució, coordinació, cooperació, finançament i 
desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones.  
 
La clàusula segona preveu que els programes i serveis que són objecte de 
col·laboració s’incorporen a aquest conveni mitjançant un annex anual, que estableix 
per a cascun d’ells el nom i descripció del programa o servei, el servei que s’ofereix, 
els beneficiaris, els professionals que hi intervenen, el pressupost i el seu finançament 
i l’aportació econòmica anual a abonar per part de l’ajuntament. 
 
La clàusula quarta preveu que l’ajuntament està obligat a fer les aportacions 
econòmiques que es fixin en cadascun dels annexos corresponents als programes o 
serveis que rebi com a beneficiari. 
 
La clàusula sisena estableix que el Consell Comarcal d’Osona ha d’actualitzar els 
annexos de cadascun dels programes o serveis cada any i per l’exercici 2019, ja es 
disposa dels programes o serveis que el Consell Comarcal d’Osona prestarà.  



 
 

 
 

 
L’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix en l’apartat primer que els 
ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden, amb 
aquesta finalitat, establir convenis o crear consorcis amb llurs municipis.  
L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
L’article 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic,  del sector públic. 
 
L’article 26.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, disposa que els consells 
comarcals han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a 
terme amb nivells de qualitat homogènia, els serveis, les activitats i les prestacions 
que, d’acord amb ells articles 66 i 67 de la LMRLC, són de competència local. A més 
l’artícle 28.1 b) del mateix text legal, preveu que els consells comarcals poden 
cooperar econòmicament en la realització dels serveis i les activitats dels municipis. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords següents: 
 
1.- Aprovar per l’exercici 2019 els annexes que consten a l’expedient del conveni 
interadministratiu de col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, 
finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les 
persones, signat entre el Consell Comarcal d’Osona i l’ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
2.- Disposar que la despesa derivada d’aquests annexes s’imputi a les aplicacions 
pressupostàries 05.326.465.00; 08.231.467.02; 08.231.467.03; 08.231.467.04; 
12.326.467.00 i 12.326.465.00 del pressupost 2019. 
 
3.-  Notificar aquests acords al Consell Comarcal d’Osona i comunicar-los a la persona 
responsable de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, a intervenció i a tresoreria. 
 
 
8.0.- CONVENI DE COL·LACORACIÓ AMB EL COL·LEGI DEL ROSER PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRACTIQUES DELS ALUMNES EN SERVEIS MUNICIPALS 
 
Vista la proposta de col·laboració feta a l’Ajuntament per part del Col·legi El Roser de 
Sant Julià de Vilatorta per a la formació pràctica dels alumnes en el marc del projecte 
de formació pràctica “Apliquem de manera útil i solidària els nostres coneixements a 
les necessitats de l’entorn”, amb l’objectiu que l’estudiant desenvolupi de manera 
pràctica els coneixements adquirits al col·legi. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament valora positivament la participació del jovent del 
poble en l’activitat del consistori tan en la seva part de desenvolupament acadèmic i 
professional com en la de treball social i solidari. 
 
Vista la voluntat d’intensificar les relacions entre el món educatiu i la realitat 
professional, col·laborant en el camp de la formació teòrica i pràctica dels estudiants. 
  



 
 

 
 

Vista l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny de 2002, així com l’Ordre EDC/21/2006, de 
30 de gener, les quals declaren que la realització d’aquestes pràctiques no comporta 
relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l’alumne/a. 
 
Vista la necessitat d’establir un conveni regulador del desenvolupament de les 
pràctiques. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i el Col·legi del Roser per a la realització de pràctiques per part de l’alumnat 
en el marc del projecte de formació pràctica “Apliquem de manera útil i solidària els 
nostres coneixements a les necessitats de l’entorn”. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde per a la formalització del conveni. 
 
Tercer. Traslladar el conveni al Col·legi El Roser per a la seva formalització. 
 
 
9.0.- ALTRES INFORMACIONS REGIDORIES 
 
9.1.- ACORDS RELATIUS A LA PREPARACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
D'OBRA DE LA RESIDÈNCIA D'AVIS 
 
Redacció proposta per al Ple sobre el reconeixement de la necessitat del servei, 
d’ubicació, de viabilitat del projecte, finançament, contractació... 
Gestiona el tema la regidoria de benestar social. 
 
9.2.- PRE ACORD CONVENI COLECTIU PERSONAL -LABORAL I FUNCIONARI-  
AJUNTAMENT 
 
Proposta de conveni col·lectiu de tot el personal de l’Ajuntament, laboral i funcionari, 
pendent de signatura preacord assolit: Vigència per 4 anys. Clarificació jornades 
ordinàries i especials. Millores amb la introducció de fons social.  
 
Gestiona el tema l’alcaldia 
 
9.3.- QUEIXES I SUGGERIMENTS VEÏNS 
 
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, 
 


