
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000019  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 9 de desembre de 2019 
Horari: De les 20:00 hores a les 21:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA D'OBRES 91-19 
4.- LLICENCIA D'OBRES 97-19 
5.- LLICENCIA D'OBRES 104-19 
6.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PLA D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 
7.- SUBVENCIO DIRECTA PER PREMIS LITERARIS INSTITUT JAUME CALLIS 
8.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 8 I ACTES DE PREUS CONTRADICTORIS 3 I 4 
DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIO DELS VESTIDORS DE LA 
ZONA ESPORTIVA DE SANT JULIA DE VILATORTA 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 25 de novembre de 2019, pel qual es proposa a la Junta de 
Govern l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 19/2019 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/2019/2299 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 617-A 1.150,08 

24/11/2019 AOC:73061889 Edifici Ajuntament 23/11/2019     

F/2019/2300 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 618-A 104,75 

24/11/2019 AOC:73061930 TREBALLS NETEJA Salo Catalunya, NOVEMBRE 23/11/2019     

F/2019/2301 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 619-A 180,99 

24/11/2019 AOC:73061931 TREBALLS NETEJA Ca l'Anglada, NOVEMBRE 23/11/2019     

F/2019/2303 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 621-A 60,42 

24/11/2019 
AOC:73061940 TREBALLS NETEJA Marquesines autobus, 
NOVEMBRE 

23/11/2019     

F/2019/2306 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 624-A 862,50 

24/11/2019 AOC:73061967 TREBALLS NETEJA Consultori medic, NOVEMBRE 23/11/2019     

F/2019/2308 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 626-A 83,74 

24/11/2019 AOC:73061972 TREBAALS NETEJA Aula de Cultura, NOVEMBRE 23/11/2019     

F/2019/2309 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 627-A 559,99 

24/11/2019 AOC:73061980 Extres Patuleia,Novembre-2.019 23/11/2019     

F/2019/2310 B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 0210507999 323,49 

25/11/2019 AOC:73074707 Pilona DALIA mòbil +base+clau / PORTS 21/11/2019     

F/2019/2311 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-361 20,21 

25/11/2019 
AOC:73077536 ous mitja dotzena / formatge manxego ventero / pit de 
pollastre 

25/11/2019     

F/2019/2320 B61118907 PROKIPTON SL 

 

19   8740 49,95 

27/11/2019 AOC:73193868 KIPABSORB B 1000 ML.-M- 20/11/2019     

F/2019/2321 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 19018831 1.769,76 

27/11/2019 AOC:73239666 Gasoil Automoció 26/11/2019     

F/2019/2323 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 7-000250/1 2.463,00 

27/11/2019 
AOC:73238988 Dias: 5-6-7-8 de Setembre del 2019 Torneig basquet 
BBVA. Cobertura sanitària. Segons pressupost. 

09/09/2019     

F/2019/2324 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 7-000131/1 375,00 

27/11/2019 
AOC:73239194 Dia: 19-05-19 42e Edició Caminada Popular de les 
Guilleries. Cobertura sanitària. Segons pressupost. 

08/10/2019     

F/2019/2325 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 31 313,91 

27/11/2019 AOC:73227511 CANVIAR SUPORT PEDAL EMBRAGUE 27/11/2019     

F/2019/2327 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 2019/451 432,50 

27/11/2019 
AOC:73267148 Quota segon semestre anualitat 2018 conveni Pla 
d'Assistència i Suport (PAS) - Protecció Civil 

27/11/2019     

F/2019/2329 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 180 335,73 

28/11/2019 
AOC:73322378 REF: CAMP DE FUTBOL- HORES TREBALL 
OPERARI- dimecres 4 Setembre- reg camp de futbol / HORES 
OPERARI- dijous 

28/11/2019 
    

F/2019/2331 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 2019/492 513,56 

28/11/2019 AOC:73332531 LLIBRES I ACTIVITATS -ANNEX 4.3- 28/11/2019     

F/2019/2332 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL PJ/19/0150 474,40 

29/11/2019 
AOC:73365369 REINSTAL·LACIÓ DE CÀMERES SABOTAJADES / 
TECNIC D Tècnic Especialista (dia) Desplaçaments inclosos Grua incl 

29/11/2019     

F/2019/2333 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604229193 141,04 



 
 

 
 

29/11/2019 AOC:73385008 Pressupost M23719  / Pressupost M20519 29/11/2019     

F/2019/2334 B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 494 605,00 

29/11/2019 
AOC:73384301 SPOTS EMISSIÓ LOCAL OSONA-CANAL TARONJA / 
CAMPANYA - SETMANA DE LA CIÈNCIA - NOVEMBRE 

29/11/2019     

F/2019/2335 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF0001029 239,16 

29/11/2019 
AOC:73377740 S/PLOMO 95 / CUPON MI BP  / BIDON PLASTICO / 
S/PLOMO 95- / CUPON MI BP 

31/10/2019     

F/2019/2338 A64718877 SALTOKI VIC SA   49857 65,85 

02/12/2019 
AOC:73508087 7158000609|LCC PLAFON BULKHEAD EYELID IP54 
10W 4000K 700LM BL/NG TRIM / 3480000006|AIREADOR BAJO 
CONSUMO AN 

30/11/2019 
    

F/2019/2339 A08001182 SECE SA. 

 

001 71913249 2.296,35 

02/12/2019 
AOC:73495273 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

30/11/2019     

F/2019/2342 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043552385 45,50 

02/12/2019 AOC:73493463 REFRIGERANTE-ORG-VERDE-(-18/125G)-5L 27/11/2019     

F/2019/2343 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 201956 133,10 

02/12/2019 
AOC:73511566 Setmana de la Ciència 2019 / Gravació Conferència 
Josep Mas-Pla / Estudi hidrològic de l'aqüífer de les Set 

02/12/2019     

F/2019/2344 B64869886 RECICLÀRIDS OSONA S.L. 0190538 287,83 

02/12/2019 
AOC:73517303 ALBARÀ 108034, 5-11-19, TN.TAXA RUNA NETA (101) 
/ ALBARÀ 108035, 5-11-19, TN.TAXA RUNA NETA (101) / ALBARÀ 

30/11/2019     

F/2019/2345 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 190009146 217,26 

02/12/2019 
AOC:73569472 SCOTCH CINTA DE EMBALAJE 3707 PP 
TRANSPARENTE 50MMX66M / PILA RELOJ/CALCULADORA 
DURACEL LR 44 / TENAZA PREN 

30/11/2019 
    

F/2019/2346 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092164468 75,46 

02/12/2019 
AOC:73553252 SOPA DE PESCADORS 1X3  / MONGETA PERONA 
NAC. 2X2.5  / ENSALADILLA SELECTA 4X2.5  / PESOL MOLT DOLÇ 
6X1  / P 

30/11/2019 
    

F/2019/2347 B17694530 
COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS 
D'OFICINA SL 

A 17535 149,01 

02/12/2019 
AOC:73535151 2020 CALENDARI TACO INGRAF CAT / 2020 
AGENDA MINIMAL M2 S/V BLA / 2020 AGENDA CASUAL A5 D/P 
DECO / 2020 AGE 

30/11/2019 
    

F/2019/2348 B60955564 SCG AQUITANIA SL A 636 1.028,50 

02/12/2019 
AOC:73565013 Publicitat al diari Osona.com NacióDigital.cat 
NacióRipollès / NacióGarrotxa / Factura 2 de 2. / Segons ord 

30/11/2019     

F/2019/2349 B65206138 ZONA SOL SL 

 

2019_442 87,12 

02/12/2019 
AOC:73525536 07/11/19: Buidar refrededor casal d'avis i centre de dia 
(extern) Hores operari Jordi Andreu / 11/11/19: Aj 

30/11/2019     

F/2019/2352 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1901278 289,19 

03/12/2019 AOC:73639748 Hores ( Hores de manteniment i altres   ) 30/11/2019     

F/2019/2353 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 6077 45,13 

03/12/2019 
AOC:73613467 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE 
TORRE / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / 
IOGURT NA 

30/11/2019 
    

F/2019/2354 B62138219 BLANCAFORT 2000 S.L. 
2019010000758
3 

12,61 

03/12/2019 AOC:73642782 2,2-KGS BOSSES PLASTIC POLITE 40X50 G130 (4) 30/11/2019     

F/2019/2355 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201907295F 119,05 

03/12/2019 
AOC:73639471 GRAPA SOCOL / GRAPA SOCOL / COMPRESOR 
AIRE HOUSE AND GARDEN / COPIA CLAU SERRETA / XYLAZEL 
BETUM DE JUDEA / 

30/11/2019 
    

F/2019/2356 B62117221 AUTO LLOGUERS RODA SL 78939 539,06 

03/12/2019 AOC:73522749 Lloguer vehicle R - CAIXA DESCOBERT 02/12/2019     

F/2019/2357 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2019/A 65607 6,28 

03/12/2019 AOC:73646426 Alquiler Cooler (AIGÜA) 30/11/2019     

F/2019/2358 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL TV 900695 242,00 

03/12/2019 AOC:73649175 Publicitat. El 9 TV - Banner 15 anys El 9 TV 03/12/2019     

F/2019/2359 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000270 2.349,49 

03/12/2019 
AOC:73691547 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema 
de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 

30/11/2019     

F/2019/2363 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-374 56,04 



 
 

 
 

04/12/2019 
AOC:73758050 ous mitja dotzena / pernil cuit cuixa / pit de pollastre / 
bistec extra / cuixes de pollastre 

04/12/2019     

F/2019/2364 415XXXXXW ADRIA GINER PUIGDOMENECH S0-121 869,08 

29/11/2019 SAMARRETES DIADA DEL VOLUNTARIAT 15/10/2019     

F/2019/2365 B58491978 PEIXOS POVEDANO G 3113 12,00 

29/11/2019 GEL PER DIADA VOLUNTARIAT 16/11/2019     

F/2019/2367 G08310070 ÒMNIUM CULTURAL OSONA #IN022807 22,99 

03/12/2019 LA LLUM DE LA LLIBERTAT 29/11/2019     

F/2019/2368 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A1004 546,35 

03/12/2019 RESTES VEGETALS DE 02/09/19 A 08/10/19 04/11/2019     

F/2019/2369 B58780495 VESPELLA D'ESPLAI S.L. A-37 286,00 

03/12/2019 SERVEI DE DINAR A LA LLAR D'INFANTS EL DIA 19/11/19 30/11/2019     

F/2019/2370 483XXXXXQ ANA JORGE HERRERO 03/2019 120,00 

04/12/2019 TALLER D'AUTODEFENSA FEMINISTA 02/12/2019     

F/2019/2371 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 766 608,54 

04/12/2019 
AOC:73769259 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu 
vegetal corresponent els dies 4 i 5/11.  ) 

30/11/2019     

F/2019/2372 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000230 2.056,35 

04/12/2019 
AOC:73786648 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema 
de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 

31/10/2019     

F/2019/2373 772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 165 180,91 

04/12/2019 AOC:73765953 , BARANA PISCINA I BANDEGES INOX PISCINA 04/12/2019     

F/2019/2374 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 19 150 50,04 

04/12/2019 
AOC:73765626 PA PATULEIA NOVEMBRE / PA PATULEIA 
NOVEMBRE 

04/12/2019     

F/2019/2375 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 192746 832,40 

04/12/2019 
AOC:73786723 lloguer contenidor 20m3 / adaptació caixa 20m3 / 
buidatges residus verds / el.liminació residus verds 

30/11/2019     

F/2019/2376 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 2019/532 715,88 

05/12/2019 AOC:73815590 QUOTA AGÈNCIA LOCAL DE L'ENERGIA 2019 04/12/2019     

F/2019/2377 773XXXXXQ NURIA VILAMALA SOLER 12-19 1.742,40 

03/12/2019 
HONORARIS DEL MODIFICAT DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE 
L'ITINERARI DE VIANANTS DE LA CARRETERA BV-5201 A LA 
RAMBLETA 

02/12/2019 
    

F/2019/2378 B63063929 AUSA GEL SL 

 

A/971 165,32 

05/12/2019 SUBMINISTRAMENT PEIX A LA LLAR D'INFANTS 12/11/2019     

F/2019/2379 B63063929 AUSA GEL SL 

 

A/1048 123,49 

05/12/2019 SUBMINISTRAMENT PEIX A LA LLAR D'INFANTS 03/12/2019     

F/2019/2380 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190976 466,15 

05/12/2019 
AOC:73862743 Ref.:C/PARE MANEL CAÇADOR / N.Albara:193421  
Data: 07-11-19 / H.Camió Iveco / H.Robot JCB Fresadora 

30/11/2019     

F/2019/2381 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190977 250,12 

05/12/2019 
AOC:73862742 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:193661  Data: 14-11-19 / 
TN.Sorra pols 

30/11/2019     

F/2019/2383 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 16 1.755,60 

05/12/2019 AOC:73876130 DINARS CENTRE DE DIA 01/12/2019     

F/2019/2385 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q19/0138387 12,10 

05/12/2019 
AOC:73860989 Internet - 6Mb (Plaça De Marquès De La Quadra , 1 
(Sant Julià de Vilatorta)) 

01/12/2019     

F/2019/2386 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A1900772 353,68 

05/12/2019 
AOC:73900654 MAno de obra oficial 1ª / Horas de traslado / Kilometraje 
/ Brida plástico pequeña / Pin RC12 conector cart 

05/12/2019     

F/2019/2387 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 2019/567 700,00 

05/12/2019 AOC:73865119 QUOTA PROJECTE DESENDOLLA'T 2019 05/12/2019     

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA D'OBRES 91-19 
 
Expedient núm.:  91/19  
Objecte: acabament de l'habitatge  (50%)  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  La 
Cinglera SL i que consisteix en acabament de l'habitatge  (50%).  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a La Cinglera 
SL per a l’execució de les obres consistents en acabament de l'habitatge  (50%). 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que 



 
 

 
 

s’utilitzin hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a 
l’obra i de les persones que transitin per la via pública. 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació presentada el dia 15 de 
novembre de 2019, amb número de registre E2019004246 per la qual es 
modifica el projecte bàsic a requeriment de l’Ajuntament. 

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

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

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el full d’assumeix 
de direcció de l’obra, així com el  full d’assumpció de les obres per part 
d’arquitecte tècnic i full de justificació del control de qualitat. 

- 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. 

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

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

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

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

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a l’ajuntament. 

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

- Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 



 
 

 
 

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 
 

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 
182.095,40 €. No es considera adequat ja que està calculat amb mòduls de l’any 2012. 
Per tant, s’actualitzarà el pressupost i es calcularà el percentatge pendent. El valor 
considerat serà de 211.891,68 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Superfície construïda garatge : 147,00 m2 
Superfície construïda habitatge : 147,00 m2 

147,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu) =   81.496,80 € 
147,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,60(Cu) = 130.394,88 € 

211.891,68 € 
Base imposable serà el 50% del cost de l’obra que resta pendent 

d’executar : 
 50% 211.891,68 € = 105.945,84 € 

 
o Quota:  105.945,84 € x  2,75 % =  2.913,50 € 

 
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 105.945,84 €) =  135,94 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  2.913,50 € + (Taxa)  135,94 €  = 3.049,44 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 97-19 
 
Expedient núm.:  97/19 
Objecte: reforma dels lavabos existents  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Àngel 
Arboix, SL i que consisteix en reforma dels lavabos existents.  
 



 
 

 
 

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 Àngel Arboix, 
SL per a l’execució de les obres consistents en reforma dels lavabos existents. 
 
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 
2.950,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  2.950,00 € 
o Quota:   2.950,00 € x  2,75 % =  81,12 € 

 
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  2.950,00 €)=  32,95 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  81,12 € + (Taxa)  32,95 € = 114,07 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 104-19 
 
Expedient núm.:  104/19 
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i construcció d'una piscina  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Colomer 
Habitatges SLU i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i 
construcció d'una piscina.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Colomer 
Habitatges SLU per a l’execució de les obres consistents en construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat i construcció d'una piscina. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Es dóna compliment a la modificació puntual número 5 del POUM, d’Esmenes i 
aclariments de la normativa i de la documentació gràfica, en fase d’aprovació 
provisional, pel que fa piscines (4.23) i a tanques. 
Característiques de la piscina: 

No excedirà els 75 m3 de capacitat. 
La piscina es manté dins de les plataformes d’anivellament del terreny i 

es separa com a mínim un metre (1 m) dels límits de parcel·la. En cas que en 
sobresurti, la seva superfície computarà als efectes d’ocupació de parcel·la i 
hauran de respectar els límits d’edificació. 

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

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

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

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

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

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

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a l’ajuntament. 

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

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



 
 

 
 

de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de         
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 32,13 ml x 2,00 ml x 45 €/m2 = 
2.891,70 €. 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 
361.477,30 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 482.405,82 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge : 109,34 m2   
Superfície construïda habitatge : 446,80 m2 

134,92 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)=  74.799,65 € 
421,22 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 407.606,17 € 

482.405,82 € 
o Base imposable : 482.405,82 € 
o Quota:   482.405,82 € x 2,75 % =  13.266,15 € 

 
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  482.405,82 € )=  512,40 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  13.266,15 € + (Taxa)  512,40 €  = 13.778,55 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PLA D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 
 
En sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de data 27 de juny de 
2016 es va aprovar el Pla intern d’igualtat entre dones i homes i que és vigent fins a 31 
de desembre de 2019. 
 
En data 27 de març de 2017 l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es va adherir al Pla 
comarcal d’igualtat de gènere d’Osona el qual té vigència fins l’any 2020 i l’objectiu 
principal del qual ha estat definir un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures 
que possibilitin que les dones i els homes dels municipis d’Osona puguin assolir el seu 
màxim potencial sense que hi hagi cap discriminació per raó de gènere. 
 
En data 29 de novembre de 2019 la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de 
Catalunya va notificar que la vigència del Pla d’igualtat entre dones i homes de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, registrat amb el número PI-REF-075-2016, 



 
 

 
 

finalitza el dia 31 de desembre de 2019 així com manifestava la necessitat de 
presentar un nou pla o bé sol·licitar pròrroga per presentar-lo. 
 
Atesa la necessitat de sol·licitar pròrroga per presentar el Pla de l’Ajuntament 
actualitzat i registrar-lo a través d’EACAT i tenint en compte que la tramitació de la 
sol·licitud de pròrroga s’ha de tramitar també per EACAT. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar una pròrroga per un període de 6 mesos a partir de la data de 
caducitat del Pla vigent per tal de presentar a la Direcció General d’Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya el Pla d’igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta actualitzat. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Igualtat, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- SUBVENCIO DIRECTA PER PREMIS LITERARIS INSTITUT JAUME CALLIS 
 
Vista la sol·licitud de data 26 de novembre de 2019 de l’Institut Jaume Callís de Vic 
adreçada a la regidoria de cultura demanant la col·laboració econòmica d’aquest 
ajuntament en el premis literaris que organitza l’any 2020 i en els quals participen 
alumnes de tots els centres (públics i concertats) de la comarca d’Osona i que es 
lliuraran durant la diada de Sant Jordi. 
 
Atès el caràcter cultural i educatiu de l’activitat i la voluntat d’aquest ajuntament de 
fomentar la participació d’alumnes del municipi de Sant Julià de Vilatorta així com de la 
resta de municipis de la comarca d’Osona en activitats culturals. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament a l’Institut Jaume Callís de Vic d’un ajut econòmic per un 
import de 200 euros per a l’organització dels premis literaris organitzats durant l’any 
2020. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquesta actuació per un import de 
200 euros amb càrrec a l’aplicació: 07.326.480.04. 
 
Tercer.- Notificar el següent acord a l’Institut Jaume Callís de Vic.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 8 I ACTES DE PREUS 
CONTRADICTORIS 3 I 4 DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIO 
DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT JULIA DE VILATORTA 
 



 
 

 
 

Vista la certificació núm.8 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 48.308,92 € més 10.144,87 € en concepte d’IVA. 
   
Vista l’acta de preus contradictoris núm.3, referent a les partides PC.3.01, PC.3.02, 
PC.3.02, PC.3.03, PC.3.04, PC.3.05, PC.3.06  signada per la direcció de l’obra i per 
l’empresa contractista. 
 
Vista l’acta de preus contradictoris núm.4, referent a les partides PC.4.01. PC.4.02, 
PC.4.03, PC.4.04, PC.4.05, PC.4.06, PC.4.07, signada per la direcció de l’obra i per 
l’empresa contractista. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.8 de les obres “Construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 58.453,79 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar les actes de preus contradictoris núm.3 i núm.4 signades per la 
direcció de l’obra i per l’empresa contractista.  
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació a favor del contractista. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 


