
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000019  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 19 d´octubre de 2020 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Telemàtica  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICÈNCIA OBRES 75-20 
4.- LLICENCIA OBRES 120-20 
5.- LLICENCIA OBRES 125-20 
6.- LLICENCIA OBRES 136-20 
7.- LLICENCIA OBRES 140-20 
8.- LLICENCIA OBRES 143-20 
9.- APROVACIO COMPTES SOREA 3R TRIMESTRE 2020 
10.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 2 DEL CONTRACTE D'OBRES DE 
L'ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA CARRETERA BV 5202 
11.- RESOLUCIO DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 2020 
12.- ADHESIO AL CIRCUIT XARXA ESPAIS ESCENICS MUNICIPALS 2021-2024 DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
13.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- 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 29 de setembre de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 



 
 

 
 

 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 19/2020 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 

 Data registre Text explicatiu 

 

Euros 

F/2020/1291 A08447369 EL 9 NOU 557,57 

24/07/2020 AOC:85397755 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10515453-1 Títol: FESTA MAJOR 

F/2020/1713 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL 374,62 

29/09/2020 
AOC:88169396 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM / M2M-4G-CONTRACTE (fins a 31 de 
desembre de 2020) CONTRACTE DE SE 

F/2020/1716 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 736,60 

30/09/2020 
AOC:88248020 lloguer contenidor 20m3 / adaptació contenidor 20m3 / servei recollida residus verds / el.liminació 
residus 

F/2020/1717 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 118,58 

30/09/2020 AOC:88248003 PROGRAMAR CLAU DE RECANVI I CLAU, pick up 

F/2020/1718 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 136,57 

30/09/2020 AOC:88248166 FALDÓ PICKUP I MONTAR-LO 

F/2020/1719 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 25,05 

30/09/2020 AOC:88257535 IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE 

F/2020/1720 A08001182 SECE SA. 2.296,35 

30/09/2020 
AOC:88259769 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, c 

F/2020/1721 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 43,49 

30/09/2020 AOC:88255041 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B / TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 

F/2020/1722 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 312,03 

30/09/2020 AOC:88255043 BOBI-SIST 2C B / GUANTES LATEX BL C/P T.M. C-100 (7,5-8) 

F/2020/1723 B64171895 PREVINT - SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN SL 67,50 

30/09/2020 AOC:88275440 FACTURACION RESULTADO ESTUDI RT-PCR - SARS-VOC-2 

F/2020/1724 339XXXXXW CARLES GIRAMÉ PARAREDA 87,12 

01/10/2020 AOC:88286738 Clauers 10cm metraquilat + vinil vestuaris pavelló i futbol 

F/2020/1725 B62298179 RIPOLL I FILLS SL 300,19 

01/10/2020 
AOC:88289433 PORTA PINT. DE 0.80 X 2 MT / BRIDES PINT. 40Ø / CARGOL M 8X20 / PALS PINT. VERD DE 2.00 
MT / TORNAP. PINT. 

F/2020/1727 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. 396,00 

02/10/2020 
AOC:88338592 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS 
CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS C 

F/2020/1728 A58492117 VICREU S.A. 103,08 

02/10/2020 
AOC:88367761 Sat: 2020//12764 - VARIS / FILTRE AIRE.MOD.GX140/160K1/200 / BUGIA P504/505 SEAT GS / OLI 
MOTOR / MA D'OBRA 

F/2020/1729 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL 357,80 

02/10/2020 
AOC:88367994 IntervenciO del nostre servei tEcnic el dia 18/09 segons detall: Tancament de les piscines d'estiu 
Accions 



 
 

 
 

F/2020/1730 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 417,87 

02/10/2020 AOC:88377278 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 7/09. ) 

F/2020/1731 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 24,84 

02/10/2020 
AOC:88363497 MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / PASTANAGA DAUS 2X2.5  / DESPESES DE PORTS (V)(759013)  
/ PATATAS DADOS 2X2.5 

F/2020/1732 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL 9,67 

02/10/2020 AOC:88359981 GRAPADORA NOVUS B4 40F BLAU / GRAPADORA NOVUS B10FC 20F BLAU 

F/2020/1733 B63016422 PERFIL-TER SL 2.530,11 

02/10/2020 
AOC:88366449 Porta de pas de alumini de color plata. Formada per: 1 fulla practicable amb vidre transparent laminat a 
le 

F/2020/1734 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 555,34 

02/10/2020 
AOC:88371487 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament / 1/10/2020 - 
31/10/2020) / Quo 

F/2020/1735 A28791069 KONE ELEVADORES SA 54,09 

02/10/2020 
AOC:88336366 KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / 
PL. MARQUES DE LA QUADRA, 

F/2020/1736 A28791069 KONE ELEVADORES SA 411,79 

02/10/2020 
AOC:88336420 CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / A CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA 
QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA Q 

F/2020/1737 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 36,29 

02/10/2020 AOC:88447287 FRENO RETENEDOR 1 NEGRO ( 0112.09 ) 

F/2020/1738 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 72,35 

02/10/2020 
AOC:88459538 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / Depósito Botella / Expositor de 4 botellas / Fianza según 
c 

F/2020/1739 Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 314,89 

02/10/2020 
AOC:88455188 Certificat aplicació - Serveis Administracio Electronica - 095F5C38719A6C7489A9E99F7FE1C07D - ( 
Ordinaria) 

F/2020/1740 B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 229,05 

02/10/2020 
AOC:88475284 PERFORADORA DE CORONA N-009 ( . ) / Suplemento cobertura / CORONA HORMIGON PECO 90 / 
Suplemento cobertura / 

F/2020/1742 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 35,59 

04/10/2020 AOC:88534783 REF.:TPV29 / N.Albara:3607228  Data: 26-09-20 / COCA PA CROSSANDRA 

F/2020/1743 339XXXXXZ JOSEP COLOMER I CASAS 398,33 

04/10/2020 AOC:88536452 JCB 1CX Pala / 14,10 tones grava del 1 + transport 

F/2020/1744 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.150,08 

04/10/2020 AOC:88535267 Edifici Ajuntament, treballs neteja setembre 

F/2020/1745 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 104,75 

04/10/2020 AOC:88535305 Salo Catalunya, treballs neteja setembre 

F/2020/1746 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 180,99 

04/10/2020 AOC:88535316 Ca l'Anglada, treballs neteja setembre 

F/2020/1747 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.968,42 

04/10/2020 AOC:88535329 Pavello esportiu, treballs neteja setembre 

F/2020/1748 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 60,42 

04/10/2020 AOC:88535332 Marquesines autobus, treballs neteja setembre 

F/2020/1749 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.574,67 

04/10/2020 AOC:88535337 LLar d'Infants, treballs neteja setembre 

F/2020/1750 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 3.842,74 

04/10/2020 AOC:88535343 Escola publica, treballs neteja setembre 

F/2020/1751 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 862,50 

04/10/2020 AOC:88535364 Consultori mèdic, treballs neteja setembre 

F/2020/1752 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 431,12 

04/10/2020 AOC:88535397 Centre de dia, treballs neteja setembre 

F/2020/1753 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 83,74 

04/10/2020 AOC:88535401 Aula de Cultura, treballs neteja setembre 

F/2020/1755 U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE 96,80 



 
 

 
 

05/10/2020 
AOC:88547883 0030000000 - HP X3A93A color LaserJet Mgd E87660 S/N:CNC1M4G042   N.Albarà: 2020/S/13695  
MANTENIMENT NEGRE 

F/2020/1756 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 395,91 

05/10/2020 AOC:88599924 Hores ( Asistència tècnica informàtica setembre  ) 

F/2020/1757 B64176894 MAGATZEM DE TROSSOS SL. 55,24 

05/10/2020 
AOC:88569449 CORTINES MIDA SEGONS MOSTRA / DRAPS DE COTÓ / DRAPS DE RIS / TOVALLOLES / 
AGAFADORS 

F/2020/1758 A17054370 PINTURES M.VICH SA 41,64 

05/10/2020 AOC:88555352 ACV20003542 VIREX LISO ACRILICO PLUS 009 4 LT 

F/2020/1759 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 2,39 

05/10/2020 AOC:88557215 PA PATULEIA SETEMBRE 

F/2020/1760 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 59,90 

05/10/2020 AOC:88602088 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entri 

F/2020/1761 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 119,79 

05/10/2020 AOC:88602123 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entri 

F/2020/1762 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 179,69 

05/10/2020 AOC:88602148 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entri 

F/2020/1763 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 59,90 

05/10/2020 AOC:88602163 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entri 

F/2020/1764 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 88,21 

05/10/2020 AOC:88604851 Checker clor Lliure Hanna (0 a 2.5 ppm) ( Instal lacio: llar infants la Patuleia ) 

F/2020/1765 B65206138 ZONA SOL SL 1.014,71 

05/10/2020 
AOC:88588894 TREBALLS REALITZATS EL 14/09/2020 / HORES OPERARI / HORES AJUDANT / BOMBA 
CONDENSATS 45025720 

F/2020/1767 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 1.815,71 

06/10/2020 
AOC:88644192 Ref.:C/COMPTES D'OSONA / N.Albara:203111  Data: 23-09-20 / H.Robot Giratoria JCB Pala / 
H.Robot Giratoria J 

F/2020/1768 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 959,95 

06/10/2020 AOC:88644673 Ref.:FONT DE LA TEULA / N.Albara:203164  Data: 28-09-20 / H.Esbrossadora 

F/2020/1769 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 265,05 

06/10/2020 AOC:88644858 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:203168  Data: 29-09-20 / TN.Sorra 0/2 (UNE-EN13139) 

F/2020/1770 B58826819 GRAFICSER 54,45 

06/10/2020 
AOC:88669755 LLOGUER CARPA 3X3 SIMPLE REF:JORNADES RECOLLIDA RESIDUS / No s'acceptarà cap 
reclamació passats 15 dies de 

F/2020/1771 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 46,37 

06/10/2020 
AOC:88664076 REF: CAL ANGLADA- HORES TREBALL OPERARI- dilluns 16 Setembre- radiadors / TAP ALUMINI 
REDUC 42X1/8 / TAP AL 

F/2020/1772 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 378,87 

06/10/2020 
AOC:88672333 REF: PAVELLO- Hores treball operari- divendres 18 Setembre- tapa wc i endoll / SIMON 75041-60 
TAPA ENDOLL 2 

F/2020/1773 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 49,61 

06/10/2020 
AOC:88672491 REF: CASETA AJUNTA OBRA- BASURES- HORES TREBALL OPEARI- dilluns 14 Setembre- montar 
magneto contadors per o 

F/2020/1775 B60333150 CORRETJA S.L. 1.331,67 

06/10/2020 
AOC:88688199 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / PAL-LETS GRAN / PANOT ESPECIAL MANLLEU M2 / PAL-
LETS NORM / M2 PANOT 20 

F/2020/1776 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 303,00 

06/10/2020 
AOC:88679751 BROTXA VIROLLA DAURADA BARBOSA / PALETINA SEMI TRIPLE M GROC BARBOSA / ULLERES 
NEW AVENTUR 17 PEGASO / XYLA 

F/2020/1777 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 121,00 

06/10/2020 AOC:88694652 Gravació i emissió Ple Municipal del 18 d'agost de 2020 

F/2020/1778 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 90,75 

06/10/2020 AOC:88694670 Gravació i emissió ple Municipal extraordinari del 31 d'agost de 2020 

F/2020/1779 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 121,00 

06/10/2020 
AOC:88694892 Gravació i emissió acte institucional Diada 11 de Setembre / Conferència de l'Exconseller Joan Manuel 
Trass 

F/2020/1780 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 121,00 



 
 

 
 

06/10/2020 AOC:88694953 Emissió Ple Municipal telemàtic del 29 de setembre de 2020 

F/2020/1781 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL 349,08 

06/10/2020 AOC:88691930 Servei Teleassistencia Setembre 2020 ( Servei Teleassistencia Setembre 2020 ) 

F/2020/1782 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 56,22 

07/10/2020 AOC:88710264 pernil cuit cuixa / ous mitja dotzena / ossos espinada / bistec extra / mandonguilles grans o sopa / pit de 

F/2020/1783 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 22,82 

08/10/2020 AOC:88725393 COPIA CLAU SEGURETAT 

F/2020/1784 773XXXXXQ JORDI FITER VILA 803,33 

08/10/2020 
AOC:88748677 REF. CANVI PARQUET LOCAL CA L'ANGLADA / HORES DESMUNTAR TERRA / M2 PARQUET 
TILO ROBLE NAT.RESP. L1353 / ML 

F/2020/1785 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 247,14 

08/10/2020 AOC:88741898 0007CHD S/PLOM 95 / DESCOMPTE / S/M S/PLOM98 

F/2020/1786 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 52,05 

08/10/2020 
AOC:88753374 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / ¿ Internet 8Mb Goufone 
- 

F/2020/1788 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 69,87 

08/10/2020 
AOC:88826194 45 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 289219 ; Actual BN= 289264 
Ubicación: PÇA. MARQ 

F/2020/1789 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 73,18 

08/10/2020 
AOC:88804719 REF: CAP - HORES TREBALL OPERARI- canviar valvula seguetat / BAXI VALVULA SEGUETAT 
FLEXIBLE 3/4 

F/2020/1790 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 44,42 

08/10/2020 
AOC:88783258 PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V  / PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR6-1,5V  / LED DE 
ASISTENCIA EN CARRETERA 

F/2020/1791 773XXXXXV ANTONI ESPARÓ TORRAS 500,00 

08/10/2020 AOC:88679153 Restauració del Cadastre de 1738 

F/2020/1792 B63667059 L'ALBEREDA DE SANT JULIÀ SL 230,04 

08/10/2020 AOC:88817897 dinar SEGELL INFOPARTICIPA 

F/2020/1793 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 32,78 

29/09/2020 PAPER RECICLAT PER FOTOCOPIADORA I TINTA IMPRESSORA TURISME 

F/2020/1794 B66923657 MAXI CASA 16,40 

29/09/2020 DISPENSADORS 

  F/2020/1795 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 12,49 

07/10/2020 SUBMINISTRAMENT GAS CA L'ANGLADA 

F/2020/1796 B66923657 MAXI CASA 15,80 

07/10/2020 PIZARRA BLANCA 

 F/2020/1797 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS 45,73 

08/10/2020 SEGELLS MES DE SETEMBRE 

 F/2020/1798 B63063929 AUSA GEL SL 128,40 

08/10/2020 SUBMINISTRAMENT PEIX A LA LLAR D'INFANTS 

F/2020/1799 B59594614 JARDINERIA CIC S.L.U. 19,45 

08/10/2020 ORQUÍDEA 

 F/2020/1800 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SA 423,95 

08/10/2020 DRETS D'ALTA I DE PRESA I CONSUM GAS DEL PIS DEL CARRER PUIG-L'AGUILLA, 2 

F/2020/1801 A58281262 M. BOADA SA 289,19 

09/10/2020 
AOC:88882319 MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ 
MUNICIPAL -Comprovació falta 

F/2020/1802 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 27,70 

09/10/2020 
AOC:88874805 ACCESSORI MOBIL MAX QUALITY / ACCESSORI MOBIL MAX QUALITY / COL.LOCACIÓ 
PROTECTOR DE PANTALLA 

F/2020/1805 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 655,43 

13/10/2020 AOC:88991992 REF: CAMP DE FUTBOL- PHI LAMAPRA HPI T 2000W E40 380V / TASSA RECICLATGE ECOREE 

F/2020/1807 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 258,46 

13/10/2020 AOC:88966927 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 



 
 

 
 

F/2020/1808 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 46,36 

13/10/2020 
AOC:88959321 ous mitja dotzena / formatge manxego ventero / bistec extra / carn picada porc / cuixes de pollastre / 
sals 

F/2020/1809 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 182,52 

13/10/2020 
AOC:88992291 REF: ENTRADA VIGILANTS- ARX KIT EMERGENCIA LED 69V 1,5H / CELER DOWNLIGHT PANELL 
LED 210 4000K 17W / TASSA 

F/2020/1810 A58281262 M. BOADA SA 110,11 

14/10/2020 
AOC:89023786 MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( Modificació 
programació codis usuari 

F/2020/1823 B59376418 CARBURANTS NURI SL 1.382,77 

15/10/2020 AOC:89163957 Gasoil Automoció 

 F/2020/1855 A58492117 VICREU S.A. 161,83 

16/10/2020 AOC:89221025 Sat: 2020//12763 - STIHL - BR 600 / BUGIA NGK CMR6H / CARBURADOR C1Q-S184 / MA D'OBRA 

F/2020/1856 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 111,07 

16/10/2020 
AOC:89232958 CANDADO ABUS SERIE 60/40MM ARCO LARGO LLAVES IGUALES NºLLAVE 6041 / TOPE 
RETENEDOR GIRATORIO  BEIGE C/D 782 

F/2020/1860 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 12,41 

16/10/2020 
AOC:89244145 5228 CINTA AILLANT PVC N10 20X19 NEGRE / 75101-39 MECANISME INTERRUPTOR UNIPOLAR 
SIMON 75 

F/2020/1861 G25378530 COBLA JOVENÍVOLA D'AGRAMUNT 475,00 

18/10/2020 AOC:89275936 Vilalleons 2020 

 F/2020/1862 339XXXXXW PERE RIERA CASTELLS 534,84 

16/10/2020 CORTINA ENRROLLABLE I VIDRE DE CÀMARA 

F/2020/1774 B08870503 OBRAS Y PAVIMENTOS BOU S.L. 31.460,00 

06/10/2020 
AOC:88644779 FACTURA CORRESPONENT ALS TREBALLS DE REPARACIÓ DEL FLONJALL EN CALÇADA A LA 
RAMBLA DEL CASTELL, AL TM. DE S 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
3.- LLICÈNCIA OBRES 75-20 
 
Expedient núm.: 75/20 
Emplaçament:  Parc de les Set Fonts 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: execució de rasa de 0,40x1 m per ampliació red de gas natural  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en execució de rasa de 0,40x1 m per ampliació red de 
gas natural.  
 
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 de 0,40x1 
m per ampliació red de gas natural, situades a Parc de les Set Fonts, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 10 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: 
 

- En el traçat pel qual es preveu la rasa ja existeixen 2 tubs de polietilè de 32mm. 
Per tant, caldrà utilitzar aquests tubs i evitar haver d’obrir un tram nou de rasa. 

- 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. 

- 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 597,50 € i es considera adequat. 

 
o Quota:  597,50 x  3,00 % =  17,92 € 

 
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 597,50 €) =  30,59 € 
 

TOTAL: (Impost)  17,92 € + (Taxa)  30,59 € = 48,51 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 

 
 

4.- LLICENCIA OBRES 120-20 
 
Expedient núm.:  120/20 
Objecte: reforma completa sense tocar cap paret, anivellar i posar terra nou, cuina, 
lavabos, canonades d'aigua, electricitat i tancaments nous  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma completa sense tocar cap paret, anivellar i 
posar terra nou, cuina, lavabos, canonades d'aigua, electricitat i tancaments nous.  
 
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 reforma completa sense tocar cap paret, 
anivellar i posar terra nou, cuina, lavabos, canonades d'aigua, electricitat i tancaments 
nous. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 8 d’octubre de 
2020, amb ID Registre E2020003574 que s’esmena documentació a 
requeriment de l’ajuntament. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 
75.663,68 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 75.663,68 € 
o Quota:   75.663,68 € x  3,00 % =  2.269,90 € 

 
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 75.663,68 €) =  105,65 €. 
 

TOTAL: (Impost)  2.269,90 € + (Taxa)  105,66 € = 2.375,56 Euros 

 
 
 
 
5.- LLICENCIA OBRES 125-20 
 
Expedient núm.: 125/20 
Objecte: obrir vorera per a reparar desguàs. Reparar tub i tornar a tapar  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en obrir vorera per a reparar desguàs. Reparar tub i tornar 
a tapar.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en obrir vorera per a reparar desguàs. 
Reparar tub i tornar a tapar. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 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 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. 
- 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 tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent.  

- 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 600,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:   600,00 x  3,00 % =  18,00 € 

 
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 600,00 €) =  30,60 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  18,00 € + (Taxa)  30,60 € = 48,60 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
6.- LLICENCIA OBRES 136-20 
 
Expedient núm.:  136/20 
Emplaçament:  carrer Lluís Companys, 25 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: fer rasa de 0,40 x 1,00 m. per escomesa directa de gas natural  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en fer rasa de 0,40 x 1,00 m. per escomesa directa de 
gas natural.  
 
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 fer rasa de 0,40 x 1,00 m. 
per escomesa directa de gas natural, situades a carrer Lluís Companys, 25, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 10 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. 

- 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 250,00 € i es considera adequat. 

 
o Quota:   250,00 x  3,00 % =  7,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 250,00 €) =  30,25 € 
 

TOTAL: (Impost)  7,50 € + (Taxa)  30,25 € =  37,75 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
7.- LLICENCIA OBRES 140-20 
 
Expedient núm.:  140/20 
Emplaçament:  ctra. BV-5202, Km. 0+100, finca La Coma 
Promotor:  Pasquina SA 
Objecte: reblert localitzat de camp amb terres netes per a millora de finca  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Pasquina 
SA i que consisteix en reblert localitzat de camp amb terres netes per a millora de 
finca.  
 
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 Pasquina SA 
per a l’execució de les obres consistents en reblert localitzat de camp amb terres netes 
per a millora de finca, situades a ctra. BV-5202, Km. 0+100, finca La Coma, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar plànol de detall 
de seccions i talussos resultants a escala no menor a 1/500 en relació al total 
de la finca, l’estudi bàsic de seguretat i salut i full d’assumeix de les obres per 
part d’un tècnic competent designat pel promotor. 

- 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. 



 
 

 
 

 
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 826,92 
€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 4.514,40 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

160,00 m3 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 0,05(Cu)= 4.514,40 € 

 
o Base imposable :  4.514,40 € 
o Quota:  4.514,40 € x 3,00 % = 135,43 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  4.514,40 € ) = 34,51 € 
 

TOTAL: (Impost)  135,43 € + (Taxa)  34,51 € = 169,94 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
8.- LLICENCIA OBRES 143-20 
 
Expedient núm.:  143/20 
Emplaçament:  carrer N'Anna Xica, 13 
Promotor:  Institut Català del Sòl 
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica de 14,50 kw a la coberta  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Institut 
Catlà del Sòl i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica de 14,50 kw a la coberta.  
 
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 Institut Català 
del Sòl per a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar fotovoltaica de 
14,50 kw a la coberta, situades a carrer N'Anna Xica, 13, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 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’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es 
posin i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. 
En cap cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el 
gàlib superior format per la línia horitzontal del carener. 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació 



 
 

 
 

prèvia “les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells 
solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.  
El règim de comunicació prèvia que es regula és el de de comunicació 
immediata, aplicant el que preveu l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

- 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. 
 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud 
de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

 
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 
21.978,16 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: 
Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de 
l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la 
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  



 
 

 
 

Per una potència instal·lada de 14,50 kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 

o Base imposable :  21.978,16 € 
o Quota:   21.978,16 € x  3,00 % =  659,34 € 
Quota, aplicant el 75% de bonificació:164,83 € 

 
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  21.978,16 € )=  51,98 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  164,83 € + (Taxa)  51,98 €  = 216,81 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
9.- APROVACIO COMPTES SOREA 3R TRIMESTRE 2020 
 
Vist l’estat de comptes del 3r trimestre de 2020 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de SOREA de 4.892,34 euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 3r trimestre de 2020 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 4.892,34 euros.  
 
Segon.- Efectuar el pagament corresponent al tercer trimestre de 2020 a l’empresa 
SOREA, si s’escau mitjançant el sistema de compensació de deutes. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
10.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 2 DEL CONTRACTE D'OBRES DE 
L'ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA CARRETERA BV 5202 
 
Vist que en la sessió plenària extraordinària de 15 de juny de 2020 es va aprovar 
l’adjudicació del contracte d’obres de l’itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera 
BV-5202 entre els PK 0+000 a 1+230 a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Pasquina 
S.A. pel preu de 890.755,63 €, més el 21% d’IVA (187.058,68€).  
 
Atès que en data 10 d’agost de 2020 es va signar l’acta de comprovació del replanteig 
de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que 
és de set mesos.  
 



 
 

 
 

Vista la certificació núm. 2 de l’obra “Itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-
5202, entre els PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Pasquina S.A., amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import 
de 31.625,78 € més 6.641,41 € en concepte d’IVA.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.2 de les obres “Itinerari per a vianants i ciclistes a 
la carretera BV-5202, entre els PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de Vilatorta”, per 
un import de 38.267,19 € IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1532.01.609.00 del pressupost de despeses per a l’any 2020 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
11.- RESOLUCIO DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 2020 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de 29 de juny de 2020 de convocatòria de les 
subvencions de concurrència competitiva a entitats municipals sense ànim de lucre per 
a activitats realitzades durant el 2019. 
 
Atès que una vegada esgotat el termini per a la presentació de sol·licituds un total d’11 
entitats municipals han presentat sol·licitud. 
 
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 2020. 
 
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 2020 

Club Patinatge Artístic 808,90 € 

Abaraka Bake 629,41 € 

Agrupació Sardanista Sant Julià 1.401,36 € 

Club Esportiu Vilatorta 1.546,09 € 

Associació de veïns de Vilalleons 275,00 € 

Caramelles del Roser 1.223,76 € 

Club ciclista calma 682,87 € 

Coral cants i rialles 969,65 € 

Tupinots consell de joventut 980,21 €    

Club tennis Sant Julià 1.356,87 €  

 Associació infantil i juvenil Serrallonga 125,88 € 



 
 

 
 

TOTAL 10.000 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a cadascuna de les entitats beneficiàries, requerint-los 
perquè presentin la documentació justificativa abans del 30 de novembre de 2020. 
 
Tercer.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
12.- ADHESIO AL CIRCUIT XARXA ESPAIS ESCENICS MUNICIPALS 2021-2024 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les 
programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es realitzen 
en espais escènics municipals, impulsa i coordina el Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals. El Circuit és un programa gestionat per l’Oficina de Difusió 
Artística, que coordina les estratègies de programació i difusió artístiques dels 
municipis adherits. La participació al Circuit dona dret a gaudir dels serveis i accions 
que aquest dugui a terme per tal d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat 
municipal, o privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de 
col·laboració.   
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta aprovar per acord de Junta de Govern 
Local de 29 de gener de 2019 l’adhesió al circuit de la Xarxa d’Espais Escènic 
Municipals de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018). 
 
Atès que en data 18 de març de 2019 va aprovar la pròrroga a l’adhesió fins a 31 de 
desembre de 2020. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar un nou Protocol 
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals pel període 2021-2024, 
el qual ha estat publicat al BOPB de 15 de juliol de 2020. 
 
Atès que l’Ajuntament és titular de l’equipament cultural Saló Catalunya, espai escènic 
que reuneix les condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i higiene 
per tal de desenvolupar l’activitat escènica.  
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de promoure l’activitat 
escènica i musical en el municipi. 

 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adherir-se al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona pel període 2021-2024. 
 
Segon.- Aprovar el Protocol d’adhesió com a instrument de relació entre l’Ajuntament 
que gestiona l’equipament del Saló Catalunya i la Diputació de Barcelona.  



 
 

 
 

 
Tercer.- Designar el auxiliar tècnic administratiu encarregat dels equipaments culturals 
com a responsable de gestió de l’equipament així com a la regidora de l’àrea de 
cultura, Cristina Suñén, com a persona de contacte.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde per a la formalització de l’adhesió.  
 
Cinquè.- Trametre aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, als 
efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
15.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS  
 
En aquest punt es dona compte dels registres d’entrada relatius a queixes i 
suggeriments presentats des de la darrera Junta de Govern Local i que gestionaran 
cada regidoria en funció de les delegacions. 
 
 
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, 


