
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000015  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 30 de setembre de 2019 
Horari: De les 19:30 hores a les 20:30 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 15/2019 
3.- LLICENCIA OBRES 35-19 
4.- LLICENCIA D'OBRES 67-19 
5.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA CARRER RECTOR ROCA 5 
6.- ATORGAMENT SUBVENCIONS ACTIVITATS 2018 ENTITATS CULTURALS 
ESPORTIVES I ASSOCIATIVES DEL MUNICIPI, CONVOCATORIA 2019, DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
7.- CONVENI CONSORCI OSONA SERVEIS SOCIALS ANNEX ESPAIS ACTIVA'T 
EXERCICI 2019 
8.- ADHESIÓ ACORD MARC ACM SUBMINISTRAMENT EQUIP MULTIFUNCIÓ 
9.- ATORGAMENT TARGETA PER A PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
 

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 16 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 DE CONTRACTES MENORS 15/2019 
 
La següent relació de despeses 15/2019 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/2019/1853 B64029606 ACCES I CONTROL D'ESBARJO S.L. 0325-2019 572,33 

16/09/2019 
AOC:68993624 Control i seguretat Torneig Bbva Basquet Sant Julia / Del 
dijous 5 al dissabte 7 de setembre / 1 controlado 

10/09/2019 

  F/2019/1854 B60581691 MONPAPER 

 

A 1585 57,45 

16/09/2019 
AOC:69183433 ESTOVA.1'20X100 EXTRA 48gr. / TOVA.30X30 1/C 
ANONIM 100 / CULLERA BLANCA B-100 NUPI / GOT POREXPAN 
230cc.PA 

15/09/2019 

  F/2019/1855 339XXXXXW CARLES GIRAMÉ PARAREDA E- 19790 96,80 

16/09/2019 
AOC:69188348 Banderola dels Terrissers de Sant Julià de Vilatorta / 
Canviar data lona Festa Major Vilalleons 

10/09/2019 

  F/2019/1856 B65206138 ZONA SOL SL 

 

2019_334 1.154,34 

16/09/2019 
AOC:69195424 TREBALLS REALITZATS ELS SEGÜENTS DIES A 
L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA: BUSCAR AVERIA 
TERMÒSTATS D 

30/08/2019 

  F/2019/1857 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 903456 185,86 

16/09/2019 
AOC:69196855 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte 
número: 10511121-1 Títol: Aj.Sant Julià de Vilatorta 

15/09/2019 

  F/2019/1858 773XXXXXQ JOAN NOGUÉ LLORÀ F2019030 6 490,05 

17/09/2019 
AOC:69223063  Hores desbrossar ( Hores per desbrossar al 
cementiri,plaça catalunya,el Solà i c/ del treball ) 

25/07/2019 

  F/2019/1859 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 4694 4,11 

17/09/2019 AOC:69280429 APLI REBUT 1/3 FOLI DUPLICAT A-60 CATA 26/07/2019 

  F/2019/1898 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-278 73,27 

18/09/2019 
AOC:69329297 Pernil cuit cuixa / pit de pollastre / Bistec extra / Ous mitja 
dotzena / Hamburgueses de conill 

18/09/2019 

  F/2019/1899 A40163859 SECANIM BIO INDUSTRIES SAU FV19/08/04046 110,00 

18/09/2019 AOC:69261834  30.08.19 - PORCINO 31/08/2019 

  F/2019/1900 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 19018686 381,37 

19/09/2019 
AOC:69406343 4,220 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: 
MPC3001ADR Anterior BN= 225452 ; Actual BN= 229672 Ubicación: PÇA. 
M 

08/03/2019 

  F/2019/1901 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 19014712 1.901,52 

19/09/2019 AOC:69421667 Gasoil Automoció 17/09/2019 

  F/2019/1902 B08638520 SICOSA SL 

 

FE- 904104128 10,67 

19/09/2019 AOC:69433282 MATERIAL VARI SICOSA 19/09/2019 

  F/2019/1903 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 158 895,94 

19/09/2019 
AOC:69414771 REF: VESTUARIS-HORES TREBALL -divendres 23 
Agost- passar fils pavello / HORES TREBALL OPERARI- divendres 23 

17/09/2019 

  F/2019/1904 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/191637 459,80 

19/09/2019 
AOC:69437302 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel 
losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( Instal laci 

09/09/2019 

  F/2019/1909 B08673527 NEIDA S.L. 

 

1132 721,60 

20/09/2019 
AOC:69471483 9998 - Ref.: Escola  / 711 - Servei netejar embornals i 
reixes / 726 - Hores camió 2750.JTT 

20/09/2019 

  F/2019/1910 B66269689 REPARACIONS VIC SL 1901659 528,41 

20/09/2019 
AOC:69479275 HORES TREBALL / ESPRAI NETEJADOR 500ML / 
MANGUERA NH 3/4 / CASQUILLO AK2-12 / PARAKRIMP COLZE 45º - 1 
1/16 

16/09/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/1912 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 2019/515 1.055,99 

20/09/2019 
AOC:69483204 Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit 
controlat  (¿/tona) / Tractament de lixiviats (¿/m3 

31/08/2019 

  F/2019/1913 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 594-A 1.150,08 

22/09/2019 AOC:69525377 Edifici Ajuntament 21/09/2019 

  F/2019/1914 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 595-A 104,75 

22/09/2019 AOC:69525399 Saló Catalunya, treballs neteja setembre 21/09/2019 

  F/2019/1915 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 596-A 180,99 

22/09/2019 AOC:69525405 Ca l'Anglada, treballs neteja setembre 21/09/2019 

  F/2019/1917 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 598-A 60,42 

22/09/2019 AOC:69525416 Marquesines Autobus, treballs neteja setembre 21/09/2019 

  F/2019/1920 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 601-A 862,50 

22/09/2019 AOC:69525515 Consultori mèdic, treballs neteja setembre 21/09/2019 

  F/2019/1922 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 603-A 83,74 

22/09/2019 AOC:69525571 Aula de Cultura, treballs neteja setembre 21/09/2019 

  F/2019/1923 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 604-A 559,99 

22/09/2019 AOC:69525590 Extres Patuleia Setembre-2.019, treballs neteja 21/09/2019 

  F/2019/1924 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 5437 46,78 

23/09/2019 AOC:69576138 FUNDA DE PLASTIFICAR DIN-A4 -80micres (100u) 06/09/2019 

  F/2019/1925 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 4577 169,22 

23/09/2019 
AOC:69576139 FUNDA MULTITALADRE PPP EXTRA DIN-A4 / 6115 
CAIXA 100u DOSSIER  A4 UNGLA PPP TRANSPA / NOTES 
ADHESIVES 75X75 

19/07/2019 

  F/2019/1926 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 18004573 63,89 

23/09/2019 
AOC:69576185 FELLOWES PACK 100 FUNDA PLASTIFICAR A3 125mic 
/ FELLOWES PACK 100 FUNDA PLASTIFICAR 125mic. A4 

20/07/2018 

  F/2019/1929 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

2019010000517
4 

152,34 

23/09/2019 
AOC:69572984 TUB 110 EXT. COARRU VERM PE D/C M.L.(RULL 50M / 
ARQUETA 40X40X45H INTER (48X48X45 S/FONS / TAPA MARC HID. 4 

30/06/2019 

  F/2019/1930 40602455A ACTISPORT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 19000032 521,34 

24/09/2019 AOC:69602025 XARXES I GANXOS PORTERIES FUTBOL-11 24/09/2019 

  F/2019/1931 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL G19-0279 70,18 

24/09/2019 
AOC:69604880 PERTANY A LA LLAR D'INFANTS LA PATULEIA / NOTA 
DE REPARACIÓ NÚM.19533 / CUINA / DESMUNTAR CUINA+FER 
REVISIÓ 

19/09/2019 

  F/2019/1932 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 884 484,51 

25/09/2019 
AOC:69677998 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES 
VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES 
VEGETALS CAMIÓ PET 

23/09/2019 

  F/2019/1933 770XXXXXY JOSEP CABANAS SOLÀ 001 000117 132,00 

18/09/2019 BESTRETA VISITA CASABLANCA 10/09/2019 

  F/2019/1934 Q2866001G CREU ROJA 

  

54,30 

19/09/2019 APORTACIÓ REBOST SOLIDARI DE GENER A JUNY 2019 30/06/2019 

  F/2019/1935 Q2866001G CREU ROJA 

  

347,52 

19/09/2019 APORTACIÓ REBOST SOLIDARI DE JULIOL A DESEMBRE 2018 31/12/2018 

  F/2019/1936 772XXXXXL 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA 
MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 

10530 535,70 

23/09/2019 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE LES BALISSES DEL DISPENSARI 23/09/2019 

  F/2019/1937 B66923657 MAXI CASA 

 

2019064634 90,45 

24/09/2019 CUBELLS ESCOMBRARIES I ALTRES PELS VESTIDORS 18/09/2019 

  F/2019/1938 B66923657 MAXI CASA 

 

2019065897 9,80 

24/09/2019 CANDAU PER VESTIDORS 23/09/2019 

  F/2019/1939 B58780495 VESPELLA D'ESPLAI S.L. A-27 1.665,95 

25/09/2019 SERVEI DINARS LLAR D'INFANTS 25/09/2019 

  F/2019/1940 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

2019010000728
8 

519,27 



 
 

 
 

26/09/2019 
AOC:69721502 BROCA 20X250 MM SDS-PLUS 4 PUNTES MUSSOL / 
CINTA 30 M. METAL ST30 SATELITE FISCO / RAPID MARFIL / 
PORTLAND 

26/09/2019 

  F/2019/1941 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

2019010000728
7 

473,98 

26/09/2019 
AOC:69721461 ARQUETA 40X40X45H INTER (48X48X45 S/FONS / 
TAPA MARC HID. 400X400 B125 / TUB 110 EXT. COARRU VERM PE 
D/C M. 

26/09/2019 

  F/2019/1942 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

2019010000728
6 

44,38 

26/09/2019 
AOC:69721538 KERAKOLL FUG.ECO SCUBA (5K) / LLANA ESPONJA 
280X140 MANEC NEGRE MUSSOL / KERAKOLL FUG.ECO SCUBA (5K) 
/ TUB 

26/09/2019 

  F/2019/1943 B59996629 
ECADE, EMPRESA CATALANA DE 
DESRATITZACIÓ SL 

A 1114 377,91 

26/09/2019 
AOC:69703775 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS 
CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 
0182-8752-44-02000 

15/09/2019 

  F/2019/1944 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 162 18,15 

26/09/2019 
AOC:69727879 REF: CAMP DE FUTBOL- mecanisme universl plus 
alimentacio lateral 

26/09/2019 

  F/2019/1945 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 163 101,64 

26/09/2019 AOC:69727882 REF: BRIGADA- TUB CANALITZACIO VERMELL 90 26/09/2019 

  F/2019/1951 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 28 169,90 

26/09/2019 AOC:69720057 FER REVISIO 0007CHD 26/09/2019 

  F/2019/1952 B63667059 L'ALBEREDA DE SANT JULIÀ SL 

 

227,12 

27/09/2019 AOC:69762071 Sopar conferència 11 de setembre 27/09/2019 

  F/2019/1849 B67158659 CATWAS 365 S.L. 

 

2019 19072 8.327,80 

13/09/2019 AOC:69101893 Piscina Estiu 2019. Cursets de Natació i Reforç. 13/09/2019 

    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 35-19 
 
Expedient núm.:  35/19 
Objecte: mur de tancament de parcel•la  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Obres 
Codinachs Canellas SL i que consisteix en mur de tancament de parcel•la.  
 
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 Obres 
Codinachs Canellas SL per a l’execució de les obres consistents en mur de tancament 
de parcel•la. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 3 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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 17 de juliol de 
2019, per la qual s’aporta documentació complementaria. 

- 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 dóna compliment a l’article 24 de la normativa del POUM, d’Adaptació 
topogràfica del terreny: en les zones en què aquest POUM admet la formació 
de terrasses i anivellaments, es disposaran de manera que la cota de 
cadascuna compleixi les condicions següents:  
- Les plataformes d’anivellament a tocar el límit de la parcel·la no podran 

situar-se a més d’1,50m per damunt o a més de 2,20m per sota de la cota 
natural al límit.  



 
 

 
 

- Les plataformes d’anivellament a l’interior de parcel·la hauran de disposar-se 
de manera que no sobrepassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçària: 
base). 

- No s’admet la construcció de murs de contenció de terres a l’interior de la 
parcel·la. Cas que sigui necessari salvar desnivell, s’haurà de realitzar 
mitjançant talussos. En cada punt, l’alteració de la cota natural del terreny no 
pot excedir de 2,50 m. 

El sol·licitant ha aportat un estudi topogràfic (plantes, seccions i alçats) per 
justificar la cota natural del terreny al límit i justifica així el compliment d’aquest 
article. S’ha interpretat la cota natural del terreny al límit previ a qualsevol 
moviment de terres. 
 

- Es dóna compliment a l’article 107 de la normativa del POUM, Zona J4 “Sector 
el Solà”, Condicions particulars: 
- Murs de contenció i talussos: a les parcel·les que presenten un major 

desnivell es limitarà l’alçada dels talussos i murs de contenció a 1,50m. 
En cas que sigui imprescindible anivellar el terreny mitjançant terrasses, 
s’hauran de disposar de manera que compleixin les disposicions següents: 
 Les plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la no es podran 
situar a més de 1,50m per sobre o a més de 2,20m per sota la cota natural 
del límit. 
 Les plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la (excepte 
soterranis) s’hauran de disposar de manera que no sobrepassin els talussos 
permesos. 
 Els murs d’anivellació de terres als límits de la parcel·la no podran 
excedir en cap cas més de 1,50 m per sobre la cota natural del terreny. 
 Els acabats vistos dels murs d’anivellament del terreny seran de pedra, 
ceràmica, obra vista o arrebossat. No s’acceptaran acabats irregulars ni amb 
materials d’obra ceràmica no vistos. 
 

- 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. 

- 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. 
 
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: (35,00 x 2,00 ) + (10,00 x 
2,00 ) + (35,00 x 2,00) x 45 €/m2 = 7.200,00 €. 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 
9.680,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   9.680,00 € 
o Quota:  9.680,00 € x  2,75 % =  266,20 € 

 
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  9.680,00 € ) = 109,68 € 
 

TOTAL: (Impost)  266,20 € + (Taxa)  39,68 €  = 305,88 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 67-19 
 
Expedient núm.:  67/19  
Objecte: legalització d'ampliació en planta soterrani  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en legalització d'ampliació en planta soterrani.  
 
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 legalització d'ampliació en planta soterrani. 
 
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 entrada 26 de setembre de 2019, 
amb registre d’entrada E2019003638 per la qual es modifica el projecte tècnic a 
requeriment de l’Ajuntament per justificar el compliment del CTE DB SI. 

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

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

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. 

- 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. 

- 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 
9.505,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 27.514,87€ segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície construïda de l’ampliació garatge : 49,63 m
2
 

49,63 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 27.514,87 € 

o Base imposable : 27.514,87 € 
o Quota:  27.514,87 € x  2,75 % =  756,66 € 

 
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 27.514,87 €) =  57,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  756,66 € + (Taxa) 57,50 € = 814,16 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA CARRER RECTOR ROCA 5 
 
Vista la sol·licitud de l’interessat, per a l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació d’una bastida,  d’aquesta població, ocupant una superfície de 6 m2. durant 
15 dies, en relació a l’expedient  núm. 59/19 per les obres de reforma interior de 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, on posa de manifest que 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. 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 
D'acord amb el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació 
de terrenys d’ús públic.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’ocupació de la via pública, que és d’un 
import de 94,41 €, d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de 
la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
 
Segon.- Notificar el present acord i la corresponent  liquidació de la taxa a l’interessat.  
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- ATORGAMENT SUBVENCIONS ACTIVITATS 2018 ENTITATS CULTURALS 
ESPORTIVES I ASSOCIATIVES DEL MUNICIPI, CONVOCATORIA 2019, DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 
Vista la proposta de resolució de la concessió de subvencions elaborada per l’òrgan 
col·legiat previst a la base 12a de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre, 
any 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de les subvencions a les entitats sense ànim de lucre 
amb els imports que es detallen: 
 

ENTITAT 2019 

Club patinatge artístic 1.261,39 € 

Abaraka Bake 612,74 € 

Agrupació Sardanista Sant Julià 1.785,06 € 

Club Esportiu Vilatorta 1.608,14 € 

Associació de veïns de Vilalleons 236,39 € 

Caramelles del Roser 1.321,33 € 

Club ciclista calma 490,14 € 

Coral cants i rialles 1.100,00 € 

Terra de tupinots - 

Tupinots consell de joventut 2.340,16 € 

Club tennis Sant Julià 1.044,64 € 

TOTAL 11.800 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a cadascuna de les entitats beneficiàries, requerint-los 
perquè presentin la documentació justificativa abans del 30 de novembre de 2019. 
 
Tercer.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

7.0.- CONVENI CONSORCI OSONA SERVEIS SOCIALS ANNEX ESPAIS ACTIVA'T 
EXERCICI 2019 
 
FETS/ANTECEDENTS 
 
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.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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’article 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: 
 
Primer.- Aprovar per l’exercici 2019 l’annex “Espais Activa’t” que consta 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. 
 



 
 

 
 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima per import de 33.000 €  derivada 
d’aquest annex dels Espais Activa’t amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
08.231.467.01 del pressupost 2019. 
 
Tercer.-  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.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- ADHESIÓ ACORD MARC ACM SUBMINISTRAMENT EQUIP MULTIFUNCIÓ 
 
ANTECEDENTS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, 

va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips 

d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació 

a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a l’empresa següent:  

GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE:  

Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 17 i 19. 

2.- En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses GIROCOPI, S.L-

SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. 

 
3.- Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de substituir un dels 
equips multifunció dels dos que disposa i que ha arribat al final de la seva vida útil 
estant actualment inoperatiu i essent aquest un element bàsic en l’activitat 
administrativa de l’ens local. 
 

FONAMENTS DE DRET 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 

creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants 

del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la 

nova LCSP.  

Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i 

l’adjudicació de contractes basats en aquests. 

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 



 
 

 
 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats 

de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2017.02) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i publicats al 

perfil de contractant de l’entitat. 

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament 

 

ACORDA 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’Acord marc de 

subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 

arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02).  

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària GIROCOPI, S.L-SISTEMES 

D’ORGANITZACIÓ, S.A. de l’arrendament d’un equip multifunció HP E87660dn. 

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 14.784,00 € del 
pressupost de despeses corporatiu que s'imputarà a les aplicacions pressupostaries  
següents, tot declarant la pluriennalitat de la despesa i condicionant la despesa 
consignada a les anualitats 2020, 2021, 2022 i 2023 a l'existència de crèdit hàbil i 
suficient, 
Exercici 2019. 16.920.213.00: 924,00 € 
Exercici 2020. 16.920.213.00: 3.696,00 € 

Exercici 2021. 16.920.213.00: 3.696,00 € 

Exercici 2022. 16.920.213.00: 3.696,00 € 

Exercici 2023. 16.920.213.00: 2.772,00€ 

 

Quart.- Notificar aquest acord a GIROCOPI, S.L-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A., 

com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 

d’equips d’impressió i de multifunció, així com a l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 

centraldecompres@acm.cat o per correu al  carrer València núm. 231, 6a planta, 

08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- ATORGAMENT TARGETA PER A PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per l’interessat, referent a l’atorgament 
de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat com a titular no 
conductor, i amb el següent número de registre d’entrada: 



 
 

 
 

 
1. E2019003671, en data 27 de setembre de 2019. 

 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa.  
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a l’interessat la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat,  com a titular no conductor, amb les condicions establertes en la 
normativa vigent. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a l’interessat aquesta resolució, fent-lo coneixedor del règim de 
recursos que li corresponen. 
 
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. 


