
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000014  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 16 de setembre de 2019 
Horari: De les 19:30 hores a les 22:15 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 CONTRACTES MENORS 14/2019 
3.- LLICÈNCIA D'OBRES 68-19 
4.- LLICÈNCIA D'OBRES 70-19 
5.- LLICENCIA D'OBRES 72-19 
6.- RENOVACIO CONVENI RECOLLIDA I ACOLLIDA ANIMALS 
7.- SUBVENCIONS FAMILIES MONOPARENTALS 2019 
8.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA RETIRADA D'AMIANT A L'AGENCIA DE 
RESIDUS DE CATALUNYA 
9.- ACCEPTACIO SUBVENCIO OSIC 42 APLEC CARAMELLAIRE 
 
 

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 2 de setembre de 2019, pel qual es proposa a la Junta de 
Govern l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 14/2019 
 
La següent relació de despeses 14/2019 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 



 
 

 
 

superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 

Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

 

Euros 

F/2019/1734 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 420,00 

02/09/2019 AOC:68566787 Dia: 19-07-19  Correfoc. Cobertura Sanitaria. 1 ambulància + 2 tes Horari de 22:30 a 00 Segons pressupost. 

F/2019/1735 A64718877 SALTOKI VIC SA 115,82 

03/09/2019 
AOC:68610711 7051024072|PHI 62336270 LAMPARA COMPACTA MASTER PL-C 26W/840/4P / .|ECOTASA DE 
RESIDUOS DE APARATO / 705102 

F/2019/1736 A08001182 SECE SA. 2.296,35 

03/09/2019 AOC:68600940 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

F/2019/1737 4613XXXXQ JOSÉ COMELLA SERRA 4.159,38 

03/09/2019 AOC:68613188 factura 1913 ( corresponent al segon 25% ) 

F/2019/1738 B25727322 WATT ENERGIA SL 1.817,81 

03/09/2019 AOC:68654452 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 

F/2019/1740 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 349,21 

03/09/2019 
AOC:68609562 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B / GERMESAN BACT 5 KG. / TOALLITAS STRONG ECO "V" 
2C C-3800 

F/2019/1741 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 554,44 

03/09/2019 
AOC:68601098 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CONTENIDOR 20M3 / SERVEI RECOLLIDA RESIDUS 
VERDA / EL.LIMINACIÓ RESIDUS 

F/2019/1742 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 41,01 

03/09/2019 AOC:68642707 Alquiler Cooler / Higienización cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 

F/2019/1743 U67319285 CONSTRUCCIONS FERRER SA - FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC UTE 2.883,67 

03/09/2019 
AOC:68611353 Treballs de formació d¿esplanada per a la ubicació de camió-grua de gran tonatge a l¿esplanada de la zona 
e 

F/2019/1755 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 37,76 

04/09/2019 AOC:68692648 ous / pernil cuit cuixa / bistec extra / cuixes de pollastre / salsitxes de porc 

F/2019/1769 4060XXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 1.004,08 

05/09/2019 AOC:68729840 DINARS CENTRE DE DIA 

F/2019/1773 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 48,79 

05/09/2019 
AOC:68773142 CERRADURA DE SOBREPONER LATON PULIDO SOREA 1130/20 / BLISTER ARTº 844 BCO/AZ. 25 M / 
LLAVE ESTRIADA NORMAL 

F/2019/1774 3395XXXXG JOSEP RODRIGUEZ MORERA 61,56 

05/09/2019 
AOC:68779668 07/08/19 Reparació de connectors audio Aula de Cultura / Marc 2 elements blanc / Placa cega S-75 blanca / 
P 

F/2019/1776 B64958838 PUNTUAJOCS SL 2.574,00 

05/09/2019 AOC:68805359 Organització, dinamització i coordinació del curs de premonitor en el lleure, fet durant el juliol de 2019 

F/2019/1777 B60333150 CORRETJA S.L. 117,32 

06/09/2019 kerakol geolite 10 

  F/2019/1780 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 289,40 

06/09/2019 
AOC:68837923 ROLLO HYG/IDENTY HANDS ECO NATURAL P-6  / PAPEL HIGIENICO STRONG L-ONE 900 S. P-12 / 
PAPEL HIGIENICO INDUST 

F/2019/1781 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 27,95 

06/09/2019 AOC:68837961 PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 40M. P-96 

F/2019/1782 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 331,00 

06/09/2019 
AOC:68863780 HIPOWAT 150 G/L TRACT. AIGUA 30 KG / GARRAFA 25/20 LTS B/S / BOSSA DEIXAL. G-110 85X105 10 
U NEGRE / BOSSA 

F/2019/1783 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 135,52 

06/09/2019 
AOC:68852790 Analisi d'aigua de bany mensual segons RD742/2013 ( CONTROL ANALITIC PER AIGUA DE BANY 
SEGONS RD742/2013 In 



 
 

 
 

F/2019/1784 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 185,18 

06/09/2019 AOC:68858872 0007 CHD- S/PLOMO95 / CUPON MI BP / S/M- S/PLOMO 95  / CUPON MI BP 

F/2019/1785 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 12,10 

06/09/2019 AOC:68844335 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita /  Internet - 6Mb (Plaça De Marquès De La Quadra , 1 (Sant Julià de Vi 

F/2019/1786 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. 229,15 

06/09/2019 AOC:68850143 Mano de obra oficial 1ª / Horas de traslado / Borne negativo batería 

F/2019/1787 J64824451 CLAPEROLS ARQUITECTES SCP 5.771,70 

06/09/2019 AOC:68860788 50% restant honoraris direcció tècnica d'arquitecte de les obres de construcció dels vestidors de la zona e 

F/2019/1788 Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 163,44 

06/09/2019 AOC:68857226 Contraprestació / Actualització IPC / Facturació previsió serveis / Facturació previsió repercussions fisca 

F/2019/1828 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 560,23 

09/09/2019 
AOC:68899185 5,725 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 263361 ; Actual BN= 269086 
Ubicación: PÇA. M 

F/2019/1829 B67158659 CATWAS 365 S.L. 1.127,60 

09/09/2019 AOC:68926494 Albarà 162 Revisió Tècnica DEA i Electrodes 

F/2019/1830 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 30,78 

09/09/2019 AOC:68906235 CITRON AD 12 KG. 

 F/2019/1831 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL 420,75 

09/09/2019 AOC:68914499 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

F/2019/1832 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 460,00 

04/09/2019 LLOGUER 15 CARPES PER LA FIRA D'ENTITATS 

F/2019/1834 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 23,75 

04/09/2019 SEQUILLOS PER 11 DE SETEMBRE 

 F/2019/1835 J64489263 BON PALADAR 474,32 

05/09/2019 DINARS CENTRE DE DIA 

 F/2019/1836 B66009564 SINNMADE SL 847,00 

06/09/2019 ESTUDI ESTRATÈGIC PREVI URBANITZACIÓ I RENOVACIÓ CARRER CREU DEL TALL 

F/2019/1837 A58710740 PALEX MEDICAL SA 119,79 

06/09/2019 TIRA  REACTIVA ORINA 

 F/2019/1838 40949329Z JOAN BAPTISTA CULLA CLARA 236,00 

10/09/2019 CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL ONZE DE SETEMBRE 

F/2019/1840 B67164210 EIX PISCINES S.L. 154,88 

10/09/2019 AOC:68988224 Bisulfit sòdic 33%- 32kg 

F/2019/1841 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 90,00 

10/09/2019 AOC:68994039 Plafó de clavells amb estelada per ofrena diada 

F/2019/1842 7709XXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 283,14 

11/09/2019 AOC:69015926 Extres Escola publica,ESTIU-2.019 

F/2019/1843 7709XXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 562,35 

11/09/2019 AOC:69016221 Extres Pavello , AGOST-2.019 

F/2019/1844 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 42,96 

12/09/2019 AOC:69031276 pit de pollastre / formatge manxego ventero / ous mitja dotzena / bistec extra / carn picada de pollastre 

F/2019/1845 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 811,38 

12/09/2019 AOC:69042867 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal corresponent als dies 5 i 6/08/19.  ) 

F/2019/1846 A58281262 M. BOADA SA 79,86 

12/09/2019 
AOC:69045975 MÀ D'OBRA SORTIDA EMERGÈNCIA / DESPLAÇAMENT ( Comprovació alarma zona 217 provocada per 
un cable del veí ) 

F/2019/1847 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 381,15 

12/09/2019 
AOC:69053504 S20-TACJ-009 - Substitució oficina ( informació Sant Julià el mes d'agost segons pressupost 
JAR2019/02/137. 

F/2019/1850 G59439794 FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 7.156,31 

13/09/2019 AOC:69115048 Import corresponent al 2n pagament del servei Escola de Música 18/19 



 
 

 
 

F/2019/1851 A08619835 ISERN S.A.U. 49,59 

13/09/2019 
AOC:69132840 FUNDA SILICONA P20 LITE / FUNDA SILICONA A40 / PROTECTOR PANTALLA P20 LITE / PROTECTOR 
PANTALLA A40 

F/2019/1852 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 410,60 

15/09/2019 AOC:69170152 06/08/2019 / Arreglar portes a cuina i bar de les piscines / Pany mcm / Pany escurra / Bombillo Amig / Bomb 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 68-19 
 
Expedient núm.:  68/19 
Promotor:  Endesa Distribución Elèctrica SLU 
Objecte: execució de rasa (0,40 m x 0,70 m x 14 m) per l'estesa d'una línia subterrània 
de BT  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Endesa 
Distribución Elèctrica SLU i que consisteix en execució de rasa (0,40 m x 0,70 m x 14 
m) per l'estesa d'una línia subterrània de BT.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Endesa 
Distribución Elèctrica SLU per a l’execució de les obres consistents en execució de 
rasa (0,40 m x 0,70 m x 14 m) per l'estesa d'una línia subterrània de BT. 
 
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 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (gas, telefonia, 
aigua, baixa tensió,etc) per tal de complir amb els reglaments i normes 
inherents en cada cas. 

- Serà responsabilitat del sol·licitant l’execució de cates prèvies per tal de 
determinar la situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 

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

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 
- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 

d’executar de la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el 
mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les 
juntes entre l’existent i la reposició. 

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 



 
 

 
 

- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 
condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi 
l’estat del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 263,88 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:   263,88 € x  2,75 % =  7,26 € 

 
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 263,88 €) =  30,25 € 
 

TOTAL: (Impost)  7,26 € + (Taxa)  30,25 € = 37,51 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 70-19 
 
Expedient núm.:  70/19 
Objecte: col•locar rajola al terra del garatge  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en col•locar rajola al terra 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 col•locar rajola al terra del garatge. 
 
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 6 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. 

- 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 300,00 
€ i es considera adequat. 

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

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  300,00 € ) =  30,30 € 

 
 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 72-19 
 
Expedient núm.:  72/19 
Promotor:  Nedgia Catalunya Sa 
Objecte: execució de rasa (0,40 m x 1 m x 1 m) per obres de manteniment/reparació  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya Sa i que consisteix en execució de rasa (0,40 m x 1 m x 1 m) per obres de 
manteniment/reparació.  
 
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 Nedgia 
Catalunya Sa per a l’execució de les obres consistents en execució de rasa (0,40 m x 
1 m x 1 m) per obres de manteniment/reparació. 
 
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 22 dies. El transcurs 



 
 

 
 

d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, telefonia 
aigua, baixa tensió,etc) per tal de complir amb els reglaments i normes 
inherents en cada cas. 

- Serà responsabilitat del sol·licitant l’execució de cales prèvies per tal de 
determinar la situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 



 
 

 
 

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

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del 
moment de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar 
el restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre 
en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura 
de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el 
mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les 
juntes entre l’existent i la reposició. 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra. 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

  
 

 

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 



 
 

 
 

- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 
condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi 
l’estat del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 

 
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 39,07 € 
i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 66,53 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 
 

o Base imposable: (S) 0,40x1,00 x (M) 504 x (Ct) 1,10 x (Cu) 0,30  = (B) 66,53 € 

o Base imposable :  66,53 € 
o Quota: 66,53 x  2,75 % =  1,83 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable inferior a 120 euros = 25 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  1,83 € + (Taxa)  25,00 € = 26,83 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- RENOVACIO CONVENI RECOLLIDA I ACOLLIDA ANIMALS 
 
Vist l’escrit tramès pel Consell Comarcal d’Osona, rebut a l’Ajuntament el dia 12 de 
setembre de 2019, el qual comunica que l’any 2012, aquest ajuntament va subscriure 
el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la 
Defensa dels Animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia 
abandonats o perduts, el qual, després de ser renovat, té vigència fins a data 31 de 
desembre de 2019. 
 
Vist que en el Pacte setè de l’esmentat conveni s’hi recollida la vigència del mateix i 
que transcorregut el termini el conveni es podria prorrogar any a any, fins a un màxim 
de quatre, sempre que les parts manifestin de forma expressa la seva voluntat de 
prorrogar-lo amb una antelació mínima de tres mesos abans de la finalització de cada 
període. 
 



 
 

 
 

Vist que el Consell Comarcal d’Osona opta per tornar a renovar, per un any més, 
l’esmentat conveni, és a dir, fins a data 31 de desembre de 2020. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està interessat en renovar el conveni 
un any més. 
 
Tenint en compte que si s’opta per a la renovació aquesta s’ha de notificar abans del 
30 de setembre de 2019 al Consell Comarcal d’Osona. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona, la renovació del conveni entre el 
Consell Comarcal i l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona, per a la 
recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts, per un any més, 
finalitzant aquest el 31 de desembre de 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- SUBVENCIONS FAMILIES MONOPARENTALS 2019 
 
L’article 5.3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles preveu 
l’equiparació entre els/les titulars de famílies nombroses i els/les titulars de famílies  
monoparentals als efectes d’obtenir bonificacions en la quota d’aquest impost en els 
mateixos termes i condicions: 
 

“Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars 
de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost. Tindran dret a 
una bonificació del 50% en la quota íntegra, sempre que l’immoble tingui un valor cadastral 
inferior a 160.000 €, constitueixi l’habitatge habitual de la família i en el qual estiguin 
empadronats tots els membres integrants de la família nombrosa. S’entén per habitatge 
habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal 
d’habitants. En el supòsit de famílies nombroses amb pares separats i amb la custòdia 
dels fills compartida, s’aplicarà la meitat de la bonificació prevista a d’immoble de cada 
progenitor, sempre i quan no superi el valor establert i el progenitor figuri empadronat en 
l’immoble objecte de bonificació.” 

 

No obstant, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu en el seu 
article 74.4 com a possibles subjectes de bonificacions potestatives de l’IBI només als/ 
a les titulars de les famílies nombroses. En conseqüència la bonificació del 
percentatge corresponent en la quota de l’IBI a les famílies monoparentals esdevé 
inaplicable. 
 
Amb la finalitat d’eliminar aquesta possible discriminació dels/les titulars de famílies 
monoparentals respecte als/les destinataris/àries de la bonificació establerta en 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, cal establir un sistema 
de subvencions subjecte a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i al RDL 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament. 
 



 
 

 
 

Vistes les bases reguladores de les subvencions destinades als/a les titulars de 
famílies monoparentals per aplicar-los la bonificació potestativa que cada exercici 
aprovi l’Ajuntament per als/ a les titulars de famílies nombroses en els mateixos termes 
i condicions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar la convocatòria per a l’exercici 2019 de l’atorgament de subvencions 
destinades als/ a les titulars de les famílies monoparentals per aplicar-los la bonificació 
potestativa que cada exercici aprovi l’Ajuntament per als/ a les titulars de famílies 
nombroses en els mateixos termes i condicions. 
 
Segon: Publicar la convocatòria mitjançant la BDNS.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA RETIRADA D'AMIANT A L'AGENCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA 
 
Vista la resolució TES/1805/2019, de 21 de juny, de convocatòria d’ajuts destinats a la 
retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que 
continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya per a l’any 2019 així com la 
Resolució TES/1200/2019, de 30 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores 
que han de regir la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de 
residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a 
l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de retirar una estructura 
d’amiant de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta que requereix diferents 
actuacions de desamiantatge, incloent la manipulació i retirada dels residus d’amiant 
procedents de la construcció i que seran efectuades per l’empresa a la qual s’ha 
sol·licitat pressupost i que es troba inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant 
(RERA) així com el seu transport i tractament. 
 
Tenint en compte que es tracta d’una actuació subvencionable vist el que disposen les 
bases reguladores de la subvenció i l’Ajuntament en pot ser beneficiari. 
 
Atès que l’Ajuntament ha començat els tràmits per disposar de la documentació 
necessària com redactar projecte que defineixi les actuacions a dur a terme, sol·licitar 
pressupost desglossat per partides a una empresa inscrita al RERA, justificar la 
titularitat de l’immoble així com presentar sol·licitud del Pla de treball a l’autoritat 
laboral. 
 
Vista la necessitat d’aprovació de la sol·licitud de subvenció per part de la Junta de 
Govern Local com a òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de 
residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a 



 
 

 
 

l’àmbit territorial de Catalunya feta per l’Agència de Residus de Catalunya, per a la 
retirada de la teulada d’uralita dels vestidors del camp de futbol, d’acord amb el 
projecte i el pressupost que descriu l’actuació, amb el compromís que d’aportar la 
diferència de l’import no subvencionat, s’escau. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la presentació de la sol·licitud com a representant de 
l’Ajuntament. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- ACCEPTACIO SUBVENCIO OSIC 42 APLEC CARAMELLAIRE 
 
Vista la resolució CLT/1390/2019, de 21 de maig, per la qual es van aprovar les bases 
específiques que regeixen les subvencions corresponents a quatre línies d’ajuts en 
l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. 
 
Vista la publicació de 13 de setembre de 2019 de la proposta provisional de concessió 
d’ajuts per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i 
tradicional convocats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). 
 
Tenint en compte que a la proposta de concessió s’atorga a l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta un ajut de 2.888,00 € per a l’organització del 42è Aplec Caramellaire de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
Atès que cal acceptar de forma expressa la concessió de l’ajut i s’ha de comunicar en 
el termini màxim de 10 dies a l’OSIC ja que en cas contrari es donarà per desistit. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la proposta provisional d’ajut de 2.888,00€ atorgat per l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a 
l’organització del 42è Aplec Caramellaire de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Comunicar l’acceptació a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, als efectes 
oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
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. 


