
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000013  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 29 de juny de 2020 
Horari: De les 20:00 hores a les 20:30hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 70-20 
4.- LLICENCIA OBRES 77-20 
5.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 8-19 
6.- LLICENCIA 1A. OCUPACIO 1-20 
7.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 3-20 
8.- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A 
ENTITATS MUNICIPALS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A ACTIVITATS REALITZADES 
DURANT EL 2019 
9.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DIRECTES A ENTITATS 2020 
10.- SUBVENCIONS DE DOS ALLOTJAMENTS EN UN ESPAI DE COWORKING 
11.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
  



 
 

 
 

L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 15 de juny de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 13/2020 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 les següents 
relacions 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/2020/1003 B65815706 LIBELISTA S.L. 

 

1 18 42,07 

15/06/2020 AOC:83443436 LES BECEROLES SUCCESSIVES ( Ref.LIBROS ) 
24/04/
2020 

  F/2020/1005 A17054370 PINTURES M.VICH SA 
FCF2000
3578 

236,78 

15/06/2020 AOC:83508677 ACV20001476 PINT PAVIMIENTOS 803 ROJO 15 LT 
10/06/
2020 

  F/2020/1006 B62298179 RIPOLL I FILLS SL 
20200113
8 

5,75 

15/06/2020 AOC:83526998 PLATINA BASE PLANA PER PAL FUSTA 7X7 CM 
15/06/
2020 

  F/2020/1007 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL 
INS 
200253 

271,52 

16/06/2020 
AOC:83546141 IntervenciO del nostre servei tEcnic el dia 08/06 segons detall: CalibraciO 
de les sondes de ph del panell 

10/06/
2020 

  F/2020/1008 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL 
COM 
201250 

168,53 

16/06/2020 AOC:83547458 Filtre estAndar 105 micres R-1096 
10/06/
2020 

  F/2020/1009 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 941830 277,24 

16/06/2020 
AOC:83554081 REF.:TPV29 / N.Albara:3606696  Data: 08-03-20 / 6 MAGDALENES 
SENSE GLUTEN / ULLERES SENSE GLUTEN / ULLERES 

31/03/
2020 

  F/2020/1010 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 237 78,17 

16/06/2020 AOC:83545558 REF: DIPOSIT DE REGAR- tub evacuacio 40/ 
15/06/
2020 

  F/2020/1011 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 
01/0/0003
189 

349,17 

16/06/2020 
AOC:83549732 HIPOWAT GARRAFA 150 G/L 73 KG / GARRAFA 60 LTS / ACIUD 
CLORHIDRIC 32% 23 KGS / GARRAFA 25/20 LTS B/S / GARR 

10/06/
2020 

  F/2020/1012 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
2020/201
027 

465,85 

16/06/2020 
AOC:83550040 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes 
AS segons RD 865/2003 ( Instal laci 

29/05/
2020 

  F/2020/1013 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
2020/201
032 

137,94 

16/06/2020 
AOC:83550547 Proaqua 150 garrafa 25lts / Revisio i manteniment equip de cloracio ( 
Instal lacio: CLORADOR CAMP DE FUTBOL 

04/06/
2020 

  F/2020/1014 A58492117 VICREU S.A. 

 

20200100 7,85 



 
 

 
 

004749 

16/06/2020 
AOC:83621627 BOMBA DE COMBUSTIBLE / BOMBA COMBUSTIBLE / BOMBA DE 
COMBUSTIBLE 

15/06/
2020 

  F/2020/1015 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 
20000433
6 

83,79 

16/06/2020 
AOC:83637997 LLAVE ESTRIADA NORMAL / LLAVE ESTRIADA DOBLE DENTAT / 
LLAVERO PORTAETIQUETA(BO 100U)NARANJA / CERRADURA BUZ 

15/06/
2020 

  F/2020/1016 B58826819 GRAFICSER 

 

A 686 343,92 

16/06/2020 
AOC:83646299 RETOLACIÓ VEHICLE IVECO DAILY / PRITSCHE DE COLOR BLANC 
AMB / VINIL DE TALL DE COLOR / VERMELL 9859-00 I GR 

15/06/
2020 

  F/2020/1017 B58826819 GRAFICSER 

 

A 687 124,46 

16/06/2020 
AOC:83646322 ADHESIUS RETOLACIÓ AMB VINIL / DE TALL DE MIDES I UNITATS: / 
2U/ ADH. 112 EMERGÈNCIES /  MIDA: 25CM DIÀMETR 

15/06/
2020 

  F/2020/1018 B58826819 GRAFICSER 

 

A 688 262,45 

16/06/2020 
AOC:83646321 POLO ALTA VISIBILITAT WT.C3843 / M/LLARGA 100% COTÓ / 
COLOR: MARÍ/GROC FLUOR / TALLES: 1-L 2-XL 2-XXL / POL 

15/06/
2020 

  F/2020/1059 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 
F2020Y01
2694 

477,90 

16/06/2020 
AOC:83623077 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / Connexió Professional 
Ajuntament / 1/6/2020 - 30/6/2020) / Quot 

01/06/
2020 

  F/2020/1060 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 
F2020Y01
5020 

232,32 

16/06/2020 AOC:83623291 Ampliació Canals Veu Abril Maig i Juny 
01/06/
2020 

  F/2020/1061 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. 
INV2018 
318 

975,12 

17/06/2020 AOC:83701931 [UT300R] Termòmetre infraroig de precisió 
09/06/
2020 

  F/2020/1062 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 242 107,90 

17/06/2020 
AOC:83702384 REF: TUB FIBRA PISCINA- ML POLITILE 25X3/4 ROLLO / MANGUITO 
POLITLE 5 JIMTEN 

17/06/
2020 

  F/2020/1063 G58020124 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 
TF054/20
20 

2.100,00 

17/06/2020 AOC:83694212 Assessorament al Consistori Infantil de Sant Julià de Vilatorta 
17/06/
2020 

  F/2020/1064 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 
40443295
89 

834,30 

18/06/2020 AOC:83733201 HIDROLIMPIADORA HDR 185 POWER PLUS 
15/06/
2020 

  F/2020/1065 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 
40443295
90 

89,66 

18/06/2020 AOC:83733197 ZAPATO-SPEED-S1P-SRC-T41 
15/06/
2020 

  F/2020/1066 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 3235 45,57 

19/06/2020 
AOC:83769908 NR3458 TREUREGRAPES PINÇA NEGRE / CARPETA BEAUTONE  
47040 20 FUNDES PPP TRASLUCIDA D / CARPETA BEAUTONE  47 

12/06/
2020 

  F/2020/1067 G17090648 SOM-GRUP INF SARDANISTES 2020444 40,19 

19/06/2020 AOC:83697195 EXEMPLARS REVISTA SOM Num 355 / despeses enviament 
17/06/
2020 

  F/2020/1068 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 
20200186
1 

79,76 

19/06/2020 
AOC:83794696 CORDA POLIESTER TRENADA GIMENEZ MA ES / XYLAZEL LASUR 
PLUS MATE / COLA BLANCA RAPIDA CEYS / CARGOL ABC C P 

30/03/
2020 

  F/2020/1069 773XXXXXQ JORDI FITER VILA 2012 1.294,70 

19/06/2020 
AOC:83813370 LOCAL CARAMELLES / ECOPRING GREEP 5 LT / SAC CIMENT 
AUTOENIVELLANT 25 KG / HORES FEINA FER TALLS TERRA, PIN 

19/06/
2020 

  F/2020/1071 B61919262 FUSTERIA AGUILAR S.L. 20067 201,72 

19/06/2020 AOC:83787951 Cal Anglada posar pany 
15/06/
2020 

  F/2020/1072 773XXXXXQ JORDI FITER VILA 2015 338,72 

20/06/2020 
AOC:83835047 REF.FER ENVÀ PLADUR PISCINA / PLACA PLADUR HI 12X1200X2500 
IMPREG. / MONTANT 46X3000O PLADUR / CANAL 48X30X 

20/06/
2020 

  F/2020/1073 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 13520 371,81 

23/06/2020 AOC:83903684 SMARTPHONE XIAOMI NOTE 8T BLANC 
10/06/
2020 

  F/2020/1078 A17054370 PINTURES M.VICH SA 
FCF2000
3787 

353,90 

25/06/2020 
AOC:83970306 ACV20001893 IRUXIL W ROBLE 430 SAT 4 L / ACV20001893  
EUROMAIL BTE ANTIOX BLANCO 750 LT / ACV20001946 PINT 

20/06/
2020 

  F/2020/1087 B67158659 CATWAS 365 S.L. 

 

2020 
20024 

1.491,08 

28/06/2020 AOC:84059852 Revisió Tècnica Albarà 2020-024 28/06/

  



 
 

 
 

2020 

F/2020/1088 339XXXXXW CARLES GIRAMÉ PARAREDA E 20875 96,80 

29/06/2020 AOC:84076909 Col·locació vinil glaçat 35cm vidres despatx pavelló 
29/06/
2020 

  F/2020/1092 480XXXXXL VERONICA ARROYAVE ARROYAVE 
FA2006-
2407 

51,81 

29/06/2020 AOC:83994669 Menú Diari (13,00 ¿ - 20% Dte.) / Postres 
25/06/
2020 

  F/2020/1093 770XXXXXG JOSEP PORTET PUJOL 
000107-
20 

973,54 

29/06/2020 
AOC:83878915 Subministrament de peces de fusta de pi sense pintar per fer estructures / 
Subministrament de peces de fust 

22/06/
2020 

  F/2020/1094 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 40 75,02 

29/06/2020 AOC:84079657 CANVI DE RADIO AMB BLUETOOTH 
29/06/

2020 

  F/2020/1099 478XXXXXS JORDI VILA SALVANS 4 203,00 

29/06/2020 GEL HIDROALCOHOLIC 70% 
27/05/
2020 

   
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 70-20 
 
Expedient núm.:  70/20  
Objecte: col•locació d'una piscina de polièster  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en col•locació d'una piscina de polièster.  
  
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•locació d'una piscina de polièster. 
  
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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En 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. 

- La piscina i maquinària de depuració no pot excedir de la rasant natural del 
terreny. 

- 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. 

- 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. 
 



 
 

 
 

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 
8.900,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 10.157,40 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

18,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 10.157,40 € 

 
o Base imposable :  10.157,40 € 
o Quota:  10.157,40 € x  3,00 % =  304,71 € 

 
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 10.157,40 €) = 40,15 € 
 

TOTAL: (Impost)  304,71 € + (Taxa)  40,15 € = 344,86 Euros    

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 77-20 
 
Expedient núm.:  77/20  
Objecte: piscina en jardí d'habitatge unifamiliar aïllat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en piscina en jardí d'habitatge unifamiliar aïllat.  
  
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 piscina en jardí d'habitatge unifamiliar aïllat. 
 
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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- La piscina i maquinària de depuració no pot excedir de la rasant natural del 
terreny. 

- 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 
7.360,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 13.825,35 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

24,50 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 13.825,35 € 

 
o Base imposable : 13.825,35 € 
o Quota:  13.825,35 € x 3,00 % =  414,75 € 

 
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 13.825,35 €) = 43,82 € 
 

TOTAL: (Impost)  414,75 € + (Taxa)  43,82 €  = 458,57 Euros     

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 8-19 
 
Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
  
Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar  a la interessada,  la llicència de primera ocupació d'un habitatge 
unifamiliar aïllat del qual va obtenir llicències d’obres,  per l’acabament  d’interiors d’un 
habitatge unifamiliar aïllat,  per acord de data 30 de desembre de 2005, expedient núm. 
106/05 i per l’ampliació de superfície d’un habitatge unifamiliar aïllat, per acord de data 15 
de febrer de 2018, expedient núm. 91/17. 
 



 
 

 
 

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 85 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la interessada amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA 1A. OCUPACIO 1-20 
 
Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació de dos habitatges unifamiliars 
aparellats. 
  
Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar  a  la interessada,  la llicència de primera ocupació de dos habitatges 
unifamiliars aparellats  del qual va obtenir llicències d’obres,  per la construcció de dos 
habitatges unifamiliars adossats,  per acord de data 4 de juny de 2018, expedient núm. 
46/18. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 170 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 3-20 
 
Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar en filera. 
  



 
 

 
 

Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar  a l’interessat, la llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar 
en filera, del qual va obtenir llicències d’obres,  per la construcció de tres habitatges 
unifamiliars en filera, per resolució del dia 31 de juliol de 2009, expedient núm. 87/08. Per 
l’acabament  de carcassa i distribució interior, per acord de data 13 de maig de 2019, 
expedient núm. 22/19. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 85 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A 
ENTITATS MUNICIPALS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A ACTIVITATS 
REALITZADES DURANT EL 2019 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
que estableix en l’article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 10.000 € 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 07.327.480.00 del pressupost de 
l’exercici 2020. 
 
Vista la necessitat de mantenir el coeficient corrector en l’import resultant de l’aplicació 
dels criteris de puntuació previstos a les bases aprovades en l’anterior convocatòria. 
 



 
 

 
 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2019 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 

Es proposa a la Junta de Govern el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar  la convocatòria per  a l’exercici 2020 d’aquestes subvencions per un 
import màxim de 10.000 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors 
Bases, i pel termini que en elles s’indica, convocatòria que es regirà per les bases 
reguladores aprovades per la Junta de Govern de data 7 de maig de 2018 i publicades 
al BOPB de 13 d’agost de 2018. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de  
10.000 € amb càrrec a l’aplicació: 

- 07.327.480.00 : 10.000 € 

Quart.- Trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
9.0.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DIRECTES A ENTITATS 2020 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els 
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment per l’Ajuntament en 
sessió plenària de data 28 de setembre de 2015 i definitivament d’una manera 
automàtica per no haver-se presentat cap reclamació en el termini establert en els 
anuncis del DOGC de 22 d’octubre de 2015, del BOPB de 26 d’octubre de 2015, del 
tauler d’anuncis municipal i del web de l’Ajuntament. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten la 
concessió de subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat al que 
preveu l’article 22.2 de la LGS. 
 



 
 

 
 

Atès que en els casos concrets objecte d’aquest acord, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat 1.a) de l’article 15 de l’Ordenança: “Quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de 
crèdits aprovades pel Ple.” per tal que es pugui procedir a la concessió de les 
subvencions per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 de la LGS habilita perquè aquestes 
subvencions s’instrumentin mitjançant conveni. En aquest mateix sentit  l’article 15.2  
de l’Ordenança General preveu que els convenis seran l’instrument habitual per a 
canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les 
Corporacions Locals. 
 
Atès que segons l’apartat 2n de l’article 15 de l’Ordenança General, en el text del 
conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixarà el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat. 
 
El pressupost per a l’exercici 2020 preveu crèdit per atendre les subvencions que es 
poden atorgar pel sistema de concessió directa, nominativament les següents: 
 
7 341 48000 SUBVENCIÓ DIRECTA. ESCUDERIA OSONA 1.800,00 

7 327 48001 
SUBVENCIÓ DIRECTA. AGRUPACIÓ FAMILIAR SANT JULIÀ 
DE VILATORTA 300,00 

7 326 48000 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA BELLPUIG 3.606,10 

7 326 48001 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA PATULEIA 400,00 

7 326 48002 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA EL ROSER 400,00 

7 326 48003 SUBVENCIÓ DIRECTA. SES CALLDETENES 3.300,00 

7 326 48004 SUBVENCIÓ DIRECTA. INSTITUT JAUME CALLÍS 200,00 

7 334 48001 SUBVENCIÓ DIRECTA. TRADICAT 100,00 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local, el següent acord: 
 
Primer.-  Establir el sistema de concessió directa de subvencions per a les entitats 
sense ànim de lucre que es relacionen a continuació per l’especial naturalesa de les 
mateixes que fa inviable l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases del 
règim de concurrència competitiva, i aprovar-ne els imports atorgats: 
 

ESCUDERIA OSONA 1.800,00 

AGRUPACIÓ FAMILIAR SANT JULIÀ DE VILATORTA 300,00 

AMPA BELLPUIG 3.606,10 

AMPA PATULEIA 400,00 

AMPA EL ROSER 400,00 

SES CALLDETENES 3.300,00 

INSTITUT JAUME CALLÍS 200,00 

TRADICAT 100,00 

 
Els corresponents convenis per a la concessió directa preveuran el compliment de les 
mateixes condicions que es requereixen per ser beneficiari de les subvencions en 
règim de concurrència competitiva.  



 
 

 
 

 
Tercer.- Aprovar la minuta dels corresponents convenis reguladors de la subvenció. 
 
Quart-: Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de la subvenció amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’exercici 2020: 
 

7 341 48000 

7 327 48001 

7 326 48000 

7 326 48001 

7 326 48002 

7 326 48003 

7 326 48004 

7 334 48001 

 
Cinquè: Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades en règim de concessió directa.  
 
Sisè: Els pagaments dels imports corresponents s’ordenaran a mesura que el 
beneficiari justifiqui la despesa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- SUBVENCIONS DE DOS ALLOTJAMENTS EN UN ESPAI DE COWORKING 
 
En el pressupost de l’exercici 2020, el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va 
aprovar la despesa derivada de l’arrendament d’espais de coworking amb la finalitat de 
destinar-los al foment de l’emprenedoria i contribuir a la generació d’ocupació, 
sosteniment i estimulació d’activitat econòmica al municipi. Objectiu que cal reforçar en 
el context actual de conjuntura econòmica desfavorable causada pel COVID-19. Per 
aquest motiu, s’estableixen uns ajuts per al foment de l’emprenedoria consistents en 
dues subvencions en espècie que suposen la cessió gratuïta de dos espais de 
coworking amb tots els serveis que comporta, amb els següents objectius:  
 

- Facilitar el seguiment de les noves iniciatives empresarials durant el seu 
període de consolidació i incrementar el seu grau de supervivència. 

- Reduir els costos fixes de les empreses de nova creació. 
- Fomentar l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació entre els nous 

emprenedors.  
 

En aquest sentit, el coworking és una nova manera d’entendre el treball en què es crea 
comunitat, es fomenten les sinèrgies, la col·laboració i es comparteixen idees. Així 
mateix, és també un estil de treball autogestionat, col·laboratiu i flexible, basat en la 
confiança i l’intercanvi d’objectius i valors entre els seus membres. 
 
Vist que un dels punts estratègics per a dur aquesta iniciativa d’impuls empresarial 
podrien ser les instal·lacions d’Eix Empresarial on es podrien ubicar les dues persones 
o empreses subvencionades per l’Ajuntament. 
 



 
 

 
 

Atès que les instal·lacions d’Eix Empresarial són l’única infraestructura adaptada i que 
ofereix el servei de coworking disponible al municipi de Sant Julià de Vilatorta i que 
l’import total del contracte no supera els límits de contractació establerts per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic així com té per finalitat 
instrumentar una subvenció d’acord amb l’article 48.7 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
que estableix en l’article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 3.000 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.490.202.00 del pressupost de l’exercici 
2020 i 2021. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2019 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 

Es proposa a la Junta de Govern el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de dues subvencions 
en espècie consistents en l’allotjament de persones emprenedores i empreses en un 
espai de coworking. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa plurianual que es destinarà a aquestes actuacions per 
un import de  3.000 € amb càrrec a l’aplicació: 03.490.202.00 que caldrà consignar en 
l’exercici 2021 per la part no imputada en el pressupost vigent.  
 
Tercer.- Publicar les bases i convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a la web 
municipal. 
 
Quart.- Trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

11.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 
 
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, 


