
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000020  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 2 de novembre de 2020 
Horari: De les 19:30 hores a les 20:18 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.- LLICENCIA OBRES 139-20 
4.- LLICÈNCIA 1A. OCUPACIÓ 2-20 
5.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 4-20 
6.- RESOLUCIO D'AL·LEGACIONS I APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE ITINERARI 
CICLISTA. ADEQUACIO DE L'AVINGUDA JAUME BALMES A ZONA 30 
7.- ADJUDICACIO LICITACIO DEL CONTRACTRE D'OBRES DE L'ITINERARI CICLISTA. 
ADEQUACIO DE L'AVINGUDA JAUME BALMES A ZONA 30 
8.- ADHESIO ACORD MARC DE L'ACM PEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE 
ELECTRIC 
9.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL 
PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE D'INTERPRETACIO DE CARAMELLES DE SANT 
JULIA DE VILATORTA 
10.- ACCEPTACIO SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES D'IMPACTE SIGNIFICATIU 
19-20 
11.- APROVACIO CERTIFICACIO 3 OBRES ITINERARI BV 5202 
12.- DECRETS DE SOL·LICITUDS D'AJUTS PER L'ARXIU MUNICIPAL 
13.- DECRET SOL·LICITUD D'AMPLIACIONS DE TERMINI D'EXECUCIO D'AJUTS DEL 
CATALEG 2020 I 2019 
14.- ALTRES INFORMACIONS 
15.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 



 
 

 
 

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 19 d’octubre de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 20/2020 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/2020/1863 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 23,42 

19/10/2020 
AOC:89324856 REF: PAVELLO- simon 75432-39 endoll 2p+tt / SIMON 75041-60 TAPA 
ENDOLL BLANC NEU / HORES TREBALL OPERARI- d 

19/10/2020 

 F/2020/1864 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 1.355,20 

19/10/2020 AOC:89298390 MENUS CENTRE DE DIA 19/10/2020 

 F/2020/1865 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 2.037,42 

19/10/2020 AOC:89298617 MENUS LLAR D'INFANTS 30/09/2020 

 F/2020/1866 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 586,96 

19/10/2020 AOC:89299192 BERENAS LLAR D'INFANTS 30/09/2020 

 F/2020/1869 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 77,75 

19/10/2020 AOC:89306769 DISPENSADOR PAPEL MECHA SMART BL. AMBST. / BOBI-SIST 2C B 16/10/2020 

 F/2020/1870 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 111,62 

20/10/2020 
AOC:89374992 CANON MG 3650S / LEY PROTECCIÓN INTELECTUAL / INSTAL.LACIÓ 
EQUIP 

07/10/2020 

 F/2020/1871 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 5,81 

20/10/2020 AOC:89366910 LLAVE DISPENSADOR L-ONE 19/10/2020 

 F/2020/1872 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 322,31 

20/10/2020 AOC:89370295 REVISIO COMPLETA 4986DCC 20/10/2020 

 F/2020/1873 B61919262 FUSTERIA AGUILAR S.L. 108,15 

21/10/2020 
AOC:89416416 Pis C/ Puiglagulla. Ajustar tapeta bany, posar topall porta i fer forats per tubos 
rentaplats / Pastes de p 

21/10/2020 

 F/2020/1874 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 75,43 

21/10/2020 
AOC:89416730 bistec extra / ous mitja dotzena / pernil gall dindi / formatge manxego ventero / 
pit de pollastre / picada 

21/10/2020 

 



 
 

 
 

F/2020/1886 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 52,60 

22/10/2020 AOC:89488273 BOBI-SIST 2C B 21/10/2020 

 F/2020/1887 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 59,40 

22/10/2020 AOC:89488276 GERMESAN BACT 5 KG. 21/10/2020 

 F/2020/1888 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 90,75 

22/10/2020 AOC:89492348 Revisio i manteniment equip de cloracio 19/10/2020 

 F/2020/1889 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. 1.234,30 

23/10/2020 
AOC:89557297 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS TN. / RESTES 
VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS TN. / RES 

02/03/2020 

 F/2020/1890 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. 29,84 

23/10/2020 AOC:89573168 Grifo bajo asiento cabina Unieco 37,31-50% / Transporte 23/10/2020 

 F/2020/1891 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. 2.058,92 

23/10/2020 
AOC:89576054 Mano de obra oficial 1ª / Transportes / Lavar barredora con líquido de limpieza 
desengrasante / Sustituir v 

23/10/2020 

 F/2020/1892 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. 1.846,85 

23/10/2020 
AOC:89576890 Mano de obra oficial 1ª / Mano de obra ayudante / Latiguillo turbina C.R. / 
Latiguillo bajo asiento cabina 

23/10/2020 

 F/2020/1893 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 210,18 

26/10/2020 
AOC:89631294 ROLLO IDENTITY HANDS ECO NATURAL P-6  / KIT BIENVENIDA (1 
MASCARA+2 GEL) P-10 U 

23/10/2020 

 F/2020/1894 B60528411 REGISTRE GRÀFIC SL 154,49 

26/10/2020 AOC:89635095 Desplaçament / Servei Tècnic 26/10/2020 

 F/2020/1895 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 27,22 

27/10/2020 
Rect. Emit- 269 / AOC:89647792 REF: MATERIAL PAVELLO- COLZE PVC MF 45X75 / 
COLZE PVC MF 67X75 / TUB EVACUACIO 3 MTS 75 / 

26/10/2020 

 F/2020/1896 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 128,65 

27/10/2020 
AOC:89647791 REF: CAL ANGLADA- CELER DETECTOR MOVIMENT SOSTRE / LAMPRA 
COMPACTA DULUX 26W 840 / TASSA RECICLATGE ECORAEE 

26/10/2020 

 F/2020/1904 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 276,32 

27/10/2020 
AOC:89683677 SEAR101450N2P - Senyal d'alumini, circular 450 mm., reflectant nivell-2 H.I. 
color natural (plata), Mod.R10 

26/10/2020 

 F/2020/1906 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 99,40 

27/10/2020 
AOC:89724388 BOSSA DEIXAL. G-110 85X105 10 U NEGRE / BOSSA DEIXALLES 
ROTLLO X S/NANSA 

25/10/2020 

 F/2020/1907 B66824756 ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA S.L. 193,16 

28/10/2020 
AOC:89750376 Departament de Cultura - Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  / Revisió i 
programació de taula de control 

28/10/2020 

 F/2020/1908 B08870503 OBRAS Y PAVIMENTOS BOU S.L. 35.344,10 

28/10/2020 
AOC:89753686 FACTURA CORRESPONENT ALS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ DE 
ROCALLA AMB BLOCS DE PEDRA GRAN, A 1,90 M. D'ALÇADA, AL 

28/10/2020 

 F/2020/1909 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 39,13 

28/10/2020 
AOC:89757438 cuixetes de pollastre / ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec de vedella 
extra / formatge manxego v 

28/10/2020 

 F/2020/1913 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 402,69 

29/10/2020 
AOC:89805923 PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-GRIS-S  / PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-
GRIS-M  / PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-GRIS-L  / PO 

26/10/2020 

 F/2020/1914 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 88,33 

29/10/2020 AOC:89819310 Pressupsot R25020 , reparar contenidor el Bruguer 29/10/2020 

 F/2020/1915 B08870503 OBRAS Y PAVIMENTOS BOU S.L. 6.050,00 

29/10/2020 
AOC:89832328 Treballs substitució de tub de formigó D60 a col·lector existent al Passeig del 
Torrent, segons pressupost. 

29/10/2020 

 F/2020/1916 B62313275 SONOTECH-OSONA SL 243,21 

29/10/2020 
AOC:89827382 Event: REPARACIÓ PROCESSADOR ECLER PAVELLÓ / Reparació 
processador ECLER MIMO88SG s/albarà SAT ( 1 Dias ) 

29/10/2020 

 F/2020/1921 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 540,11 

30/10/2020 
AOC:89884762 BOQUILLA-DE-RECAMBIO-M10X1  / ACEITE PARA MOTOR DE DOS 
TIEMPOS 5LITRO  / IMPUESTO DE RESIDUOS DEL ARTICULO 

27/10/2020 

 F/2020/1922 B67158659 CATWAS 365 S.L. 

 

5.066,03 

30/10/2020 AOC:89896427 Cartells Covid, Suport Socorrisme i Cursets de Natació 30/10/2020 

 F/2020/1923 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 1.538,22 



 
 

 
 

30/10/2020 
AOC:89903675 lloguer contenidor 20m3 / adaptació contenidor 20m3 / reparar toldo corredor 
de la caixa ganxo / servei rec 

30/10/2020 

 F/2020/1924 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 67,32 

30/10/2020 AOC:89887878 6 CARN / 3 VERDURA 29/10/2020 

 F/2020/1925 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL 4.483,05 

30/10/2020 
AOC:89916922 MATENIMENT I CERTIFICACIONS 2020  St. Julià de Vilatorta / M_SERVEI 
EL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES 

30/10/2020 

 F/2020/1927 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.150,08 

01/11/2020 AOC:89967514 Edifici Ajuntament, TREBALLS NETEJA OCTUBRE 31/10/2020 

 F/2020/1928 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 104,75 

01/11/2020 AOC:89967547 Saló Catalunya, treballs neteja octubre 31/10/2020 

 F/2020/1929 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 180,99 

01/11/2020 AOC:89967711 Ca l'Anglada, treballs neteja octubre 31/10/2020 

 F/2020/1930 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.968,42 

01/11/2020 AOC:89967728 Pavello esportiu, treballs  neteja octubre 31/10/2020 

 F/2020/1931 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 60,42 

01/11/2020 AOC:89967740 Marquesines autobus, treballs neteja octubre 31/10/2020 

 F/2020/1932 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.574,67 

01/11/2020 AOC:89967758 Llar d'Infants, treballs neteja octubre 31/10/2020 

 F/2020/1933 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 3.842,74 

01/11/2020 AOC:89967761 Escola publica, treballs neteja octubre 31/10/2020 

 F/2020/1934 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 862,50 

01/11/2020 AOC:89967796 Consultori mèdic, treballs neteja octubre 31/10/2020 

 F/2020/1935 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 431,12 

01/11/2020 AOC:89967827 Centre de dia, treballs neteja octubre 31/10/2020 

 F/2020/1936 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 83,74 

01/11/2020 AOC:89967836 Aula de Cultura, treballs  neteja octubre 31/10/2020 

 F/2020/1938 773XXXXXQ JOAN NOGUÉ LLORÀ 145,20 

01/11/2020 AOC:89983194  Hores desbrossar (  Hores desbrossar cami acces al poligon 31/10/2020 

 F/2020/1940 477XXXXXE MARC RIBA FARRES 2.613,60 

20/10/2020 NOUS  MÒDULS APP INFOVILATORTA 30/09/2020 

 F/2020/1941 Q0875009C 
COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE 
CATALUNYA 

62,01 

26/10/2020 VISAT OBRA PASSEIG DEL TORRENT 05/10/2020 

 F/2020/1942 339XXXXXB ALFRED VERDAGUER LORENZO 99,50 

26/10/2020 ALCOHOL 70º PER LA LLAR D'INFANTS 20/10/2020 

 F/2020/1943 772XXXXXL 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA MANUELA 
HERNANDEZ ANTUNEZ 

635,70 

27/10/2020 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES DEL DISPENSARI 23/10/2020 

 F/2020/1944 339XXXXXF FRANCESC XAVIER PALLAROLS PALLÀS 56,87 

27/10/2020 VELCRO PER VESTIDORS CAMP DE FUTBOL 21/10/2020 

 F/2020/1945 771XXXXXD JESÚS MARIA RODRÍGUEZ SANTOS 555,39 

27/10/2020 DISSENY LLOC WEB KERAMIK 26/10/2020 

 F/2020/1867 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 79,06 

19/10/2020 AOC:89306702 BOBI-SIST 2C B / ROLLO IDENTITY HANDS TOA 536 SERV. P-6 16/10/2020 

 F/2020/1868 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 38,88 

19/10/2020 AOC:89306709 BOBI-SIST 2C B / DISPENSADOR PAPEL MECHA SMART BL. AMBST. 16/10/2020 

 F/2020/1911 B55107502 MAIG 2011, SL LABORAL 72,00 

28/10/2020 
AOC:89754876 La República - Subscripció: 44574900 Beneficiari: Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta Subscripció del 20/ 

28/10/2020 

  
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 



 
 

 
 

 
 
3.- LLICENCIA OBRES 139-20 
 
Expedient núm.:  139/20 
Objecte: canvi de banyera per plat de dutxa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canvi de banyera per plat de dutxa.  
 
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 canvi de banyera per plat de dutxa. 
 
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 3 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 750,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  750,00 € 
o Quota:  750,00 € x  3,00 % =  22,50 € 

 
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  750,00 €) =  30,75 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 



 
 

 
 

Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 2,00 m2 x 11 dies 
= 23,08 € 
 

TOTAL: (Impost)  22,50 € + (Taxa)  30,75 €  + 23,08 (Taxa ocupació) = 76,33 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
4.- LLICÈNCIA 1A. OCUPACIÓ 2-20 
 
Vista la sol·licitud de Construccions Ferrer SA  de llicència de primera ocupació d’un 
habitatge unifamiliar en filera situat al carrer de Miquel Pallàs, núm. 3 A d’aquesta 
població. 
  
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 Construccions Ferrer SA, la llicència de primera ocupació d’un 
habitatge  unifamiliar  aparellat,  situat al carrer de Miquel Pallàs, núm. 3 A, del qual va 
obtenir llicències d’obres,  per la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats, per 
acord de data 8 d’octubre de 2018, expedient núm. 100/18.  
 
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. 
 
 
 
 
5.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 4-20 
 
Vista la sol·licitud de Construccions Ferrer SA  de llicència de primera ocupació d’un 
habitatge unifamiliar en filera situat al carrer de Miquel Pallàs, núm. 3 B d’aquesta 
població. 



 
 

 
 

  
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 Construccions Ferrer SA, la llicència de primera ocupació d’un 
habitatge  unifamiliar  aparellat,  situat al carrer de Miquel Pallàs, núm. 3 B, del qual va 
obtenir llicències d’obres,  per la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats, per 
acord de data 8 d’octubre de 2018, expedient núm. 100/18.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 111 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. 
 
 
 
 
6.- RESOLUCIO D'AL·LEGACIONS I APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE 
ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIO DE L'AVINGUDA JAUME BALMES A ZONA 30 
 
 
En el marc del Catàleg de l’any 2019 de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la 
Diputació de Barcelona es va atorgar un ajut econòmic de 50.000 € per a actuacions 
derivades de plans i estudis de mobilitat urbana, concretament es va presentar l’ 
itinerari ciclista de connexió amb col·legi El Roser amb ampliació de voreres i reducció 
de velocitat.  
 
Vist el projecte aprovat inicialment per la Junta de Govern de 31 d’agost de 2020, 
redactat pels serveis tècnics municipals “Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda de 
Balmes a zona 30” amb un pressupost de 79.965,83 € més 16.792,82 € en concepte 
d’IVA, que ha estat objecte d’assessorament tècnic en matèria de mobilitat per part de 
la consultoria Factual, amb un contingut que coincideix amb l’objecte de l’actuació 
subvencionada, amb el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut.  
 
L’aprovació inicial del projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis 
al BOPB de 9 de setembre de 2020, al tauler d’anuncis municipal i al web de 
l’ajuntament amb un termini d’exposició pública de 30 dies hàbils per a presentar 
al·legacions.  
 



 
 

 
 

Vistes les al·legacions presentades dins de termini:  
- E2020003567: per part de les AFA’s de les escoles del municipi.  

- E2020003768: per part d’Isabel Muntadas Pascual i Dolors Dorca Tort.  

- E2020003771: per part de Jordi Calveras Torrent.  
 
Vistos els informes tècnics emesos per l’arquitecta municipal en relació al contingut de 
les al·legacions presentades.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local prendre els següents acords:  
 
Primer.- Estimar parcialment l’al·legació amb registre d’entrada E2020003567 en el 
sentit de resoldre i definir els passos de vianants i les cruïlles per solucionar 
l’accessibilitat en els recorreguts per a vianants al llarg de l’avinguda, desestimant la 
resta de punts que han de ser objecte de futurs estudis, tot d’acord amb l’informe 
tècnic que forma part íntegra del present acord.  
 
Segon.- Desestimar l’al·legació amb registre d’entrada E2020003768 en el sentit de 
mantenir la banda reductora de goma, però modificant la seva ubicació col·locant-lo a 
la zona del pati posterior de les parcel·les, tot d’acord amb l’informe tècnic que forma 
part íntegra del present acord.  
 
Tercer.- Estimar l’al·legació E2020003771 en el sentit que en l’execució de l’obra es 
senyalitzarà amb línies discontinues la ubicació dels aparcaments en les zones que es 
consideri que hi ha espai suficient, avaluant-se en posterioritat la quantitat i ubicació 
d’aquests aparcaments podent-se modificar si es considera justificat per a un millor 
funcionament, tot d’acord amb l’informe tècnic que forma part íntegra del present 
acord.  
 
Quart.- Aprovar definitivament el projecte redactat pels serveis tècnics municipals 
“Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda de Balmes a zona 30” amb un pressupost de 
79.965,83 € més 16.792,82 € en concepte d’IVA, amb el corresponent estudi bàsic de 
seguretat i salut.  
 
Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
Sisè.- Publicar mitjançant anuncis al BOPB, DOGC, web de l’Ajuntament i tauler 
d’anuncis municipals l’aprovació definitiva del projecte. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
7.- ADJUDICACIO LICITACIO DEL CONTRACTRE D'OBRES DE L'ITINERARI 
CICLISTA. ADEQUACIO DE L'AVINGUDA JAUME BALMES A ZONA 30 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2020 pel qual es 

licitava la contractació de les obres “Itinerari ciclista. Adequació de l’Avinguda de 
Jaume Balmes a zona 30” a Sant Julià de Vilatorta, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat i amb més d’un criteri d’adjudicació. 
 



 
 

 
 

Atès que a data 6 d’octubre de 2020 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del 
contractant i que a 21 d’octubre de 2020, una vegada vençut el termini per presentar 
oferta mitjançant sobre digital, es van presentar nou licitadors: 
 

 MULTISERVEIS NOU NET S.L. 

 OBRES I PAVIMENTS BOU, S.L. 

 ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A. 

 TEC RAUL S.L 

 TEBANCAT SL 

 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 

 OBRAS Y SERVICIOS INTERSAT SL 

 OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EGARA, SL 

 PASQUINA, SA 
 
Atès que una vegada oberts els sobres digitals es va constatar que, aplicats els criteris 
de valoració de les propostes, es produïa un empat entre diversos licitadors i, per tant, 
d’acord amb els plecs corresponia aplicar els criteris de desempat de l’article 147.2 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
Transcorregut el termini de 3 dies hàbils concedits als licitadors per respondre al 
requeriment per aportar la documentació acreditativa del nombre de treballadors amb 
discapacitat o en situació d’exclusió social a la plantilla han aportat la documentació 
requerida 5 empreses quedant excloses Obras y Servicios Intersat S.L. i Obras, 
Servicios y Mantenimientos Egara S.L. per no haver satisfet el requeriment. 
 
Tenint en compte que les empreses empatades disposen dels següents percentatges 
de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la plantilla: 
 

EMPRESA % treballadors amb 

discapacitat 

% treballadors risc 

amb exclusió social 

OBRES I PAVIMENTS BOU, S.L. 0 % 0 % 

TEC RAUL S.L 0 % 0 % 

TEBANCAT SL 0 % 0 % 

VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 2,38 % 7,89 % 

OBRAS Y SERVICIOS INTERSAT SL No presentat 

OBRAS, SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTOS EGARA, SL 
No presentat 

PASQUINA, SA  0 %  0 % 

 
Atès que l’empresa Vialitat i Serveis S.L.U. és l’empresa que disposa d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la 
plantilla amb un percentatge de 2,38 % de treballadors amb discapacitat i 7,89% de 
treballadors en situació d’exclusió social a la plantilla; i, per tant, correspon 
l’adjudicació al favor d’aquesta empresa en aplicació dels criteris de desempat de 
l’article 147.2 LCSP. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de les obres “Itinerari ciclista. 
Adequació de l’Avinguda de Jaume Balmes a zona 30” a Sant Julià de Vilatorta a 
l’empresa Vialitat i Serveis S.L.U., pel preu de 79.965,83 € més 16.792,82 € en 
concepte d’IVA, amb les següent millores: 
-Augment de 3 anys en el termini de garantia. 

-Subministrament i col·locació d’11 “coixí berlinès” model “europa”, d'acord amb les 
recomanacions del servei català de trànsit i la normativa del ministeri de foment, format 
per 6 peces de 90 x 75 cm i 6,5 cm d'alçada, de cautxú vulcanitzat, compost per un 
85% de goma natural i un 15% de microfibra de nylon, color vermell, amb elements 
reflectants de forma triangular encastats a les rampes d'entrada i sortida formats per 
una base elastòmera de color blanc amb microesferes de vidre encolats a la peça; 
unió de les peces amb 14 perfils en forma d'IPN i fixació al paviment amb 32 cargols 
autoportants segons les indicacions del fabricant. Dimensions totals de l'element: 1,80 
m d'amplada per 2,25 m de llargada. 

-2 Suplements de “coixí berlinès” model “europa”, d'acord amb les recomanacions del 
servei català de trànsit i la normativa del ministeri de foment, format per 6 peces de 53 
x 75 cm i 6,5 cm d'alçada, de cautxú vulcanitzat, compost per un 85% de goma natural 
i un 15% de microfibra de nylon, color vermell, amb elements reflectants de forma 
triangular encastats a les rampes d'entrada i sortida formats per una base elastòmera 
de color blanc amb microesferes de vidre encolats a la peça; unió de les peces amb 20 
perfils en forma d'IPN i fixació al paviment amb 24 cargols autoportants segons les 
indicacions del fabricant. Dimensions totals de l'element: 1,06 m d'amplada per 2,25 m 
de llargada. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  01.134.609.01 del pressupost de despeses de l’exercici 2020.  
 
Tercer.- Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte per tal que 
manifesti la seva acceptació en el termini màxim de 3 dies hàbils, a comptar des del 
següent a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant la signatura d’aquesta resolució 
que tindrà efectes de formalització de la contractació, comunicant-li que juntament amb 
l’acceptació haurà d’aportar el Pla de seguretat i salut en el treball que ha de 
desenvolupar les previsions establertes en l’Estudi bàsic de seguretat i salut que figura 
en el projecte. Una vegada aprovat el Pla s’efectuarà l’acta de comprovació del 
replanteig, donant inici al termini d’execució de les obres, s’ s’escau.  
 
Quart.- Notificar a la resta de licitadors el present acord. 
 
Cinquè.- Publicar al perfil del contractant total la documentació relacionada amb 
aquesta licitació, referent a les ofertes presentades i la documentació relativa a la 
valoració.  
 
Sisè.- Comunicar la contractació al Registre Públic de Contractes de Catalunya. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 

 
 

8.- ADHESIO ACORD MARC DE L'ACM PEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE 
ELECTRIC 
 
1.- L’Ajuntament  de Sant Julià de Vilatorta, en data 19 de desembre de 2012, va 
aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament 
Local, té constituït. 
 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió 
de data 23 de juliol de 2020, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de 
maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han 
resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen: 
 

1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA – Lot 1. 
2. DULECENTRE SA – Lot 2. 
3. KRÜGER TECHNOLOGY SL – Lots 5, 6, 7 i 33. 
4. GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA – Lot 8. 
5. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL – Lots 10, 15, 17, 19 i 22. 
6. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA – Lot 11. 
7. ROMACAR ABS SL – Lot 13.  
8. BILBOTRUCK, SL – Lot 20. 
9. CLEM ECOLOGIC SL – Lots 21, 24 i 27. 
10. JMV SATYMAN SL – Lots 23, 25, 26 i 28. 
11. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA – Lots 29, 30, 
31, 34, 35, 37, 39, 40, 41 i 42. 
12. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA – Lots 44, 47,i 48. 
13. ALD AUTOMOTIVE SAU – Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57. 
14. CRONORENT SL – Lots 56, 58, 60 i 62. 
15. TRANSTEL SA – Lot 61. 

 
3.- En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. 
 
4.- Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té la necessitat d’adquirir un nou 
vehicle per a l’àrea dels serveis de manteniment, serveis de caràcter bàsic pel 
municipi, i tenint en compte que l’anterior vehicle dels serveis de manteniment ha 
arribat a la fi de la seva vida útil i, per tant, es procedirà al seu desballestament. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  



 
 

 
 

 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 
221.4 de la LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es 
regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com 
per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de 
contractació dels ens locals. 
 
Atès que l’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local d’acord 
amb el decret d’Alcaldia de delegació de competències de 17 de juny de 2019. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’Acord marc 
de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de 
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04). 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària  ROMAUTO GRUP 
CONCESSIONARIS SL dels bens i/o serveis següents: 
 

- Furgoneta Nissan NVE200 confort 40 kW furgo 
- Accessoris complementaris: 

o Enganxa-remolcs 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 34.354,54€ 
amb IVA inclòs que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a càrrec 
de l'aplicació pressupostària 16.450.624.00. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ROMAUTO GRUP 
CONCESSIONARIS SL, al  CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a 
l’ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i correu electrònic 
centraldecompres@acm.cat ) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li 
els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
9.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL 
PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE D'INTERPRETACIO DE CARAMELLES DE 
SANT JULIA DE VILATORTA 



 
 

 
 

 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de setembre 2019 pel qual s’aprova el 
conveni de col·laboració interadministratiu per l’execució del projecte “Osona: 
paisatge, tradició i cultura” del Consell Comarcal d’Osona, subvencionat com a Eix 
prioritari 6 del projecte FEDER 2014-2020. 
 
Aquest Ajuntament entén necessari encarregar la redacció d’un projecte d’execució, 
prèviament a la contractació de les obres per part del Consell Comarcal, que defineixi 
amb detall suficient les característiques tècniques i el pressupost de l’obra del Centre 
d’interpretació de les Caramelles, seguint les característiques indicades a la 
documentació tècnica i instruccions següents, a fi d'evitar qualsevol distorsió de la 
competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a totes 
les empreses invitades: 
 
Vist el que disposa l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, en la seva redacció efectuada pel Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de 
febrer de mesures urgents mitjançant el qual s’incorporen a l’ordenament jurídic 
espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública 
en determinats sectors. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció en el qual es posa de manifest l’òrgan 
competent, la quantia del contracte, el termini del contracte i l’informe de l’òrgan de 
contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i el fet de què 
no s’ha alterat el seu objecte per evitar l’aplicació dels límits quantitatius assenyalats a 
l’article 118.1  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de setembre pel qual es varen 
determinar els continguts mínims que el projecte executiu hauria de complir i es va 
aprovar convidar a les empreses STOA, propostes culturals i turístiques S.L., 
ANTEQUEM, S.L. i FARGAS GARAU SL concedint-los un termini de 10 dies naturals a 
partir de l’endemà de la data d’invitació per presentar la seva proposta per al contracte 
de serveis consistent en la redacció del projecte executiu de l’obra “Centre 
d’interpretació de les Caramelles”, mitjançant el procediment de contractació menor, 
per import de 5.000€ (IVA inclòs), amb un termini de 2 mesos comptadors a partir de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
Atès que les tres empreses convidades han  presentat proposta i vistes les propostes 
presentades i valorades. 
 
Vist que el servei de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha 
resolt que serà la mateixa Diputació qui contractarà a l’empresa que hagi presentat la 
proposta més ben valorada per part de l’Ajuntament a través del procediment menor 
que ha dut a terme. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar a la Diputació de Barcelona l’adjudicació del contracte de serveis 
consistent en la redacció del projecte executiu de l’obra “Centre d’interpretació de les 
Caramelles”, a l’empresa STOA Propostes Culturals i Turístiques S.L. per un import de 
5.000,00 € (IVA inclòs). 
 



 
 

 
 

Segon,. Notificar aquest acord al servei de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona.     
   
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa STOA Propostes Culturals i Turístiques 
S.L.. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
10.- ACCEPTACIO SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES D'IMPACTE 
SIGNIFICATIU 19-20 
 

El 23 de juny de 2020 es va publicar al DOGC la resolució PRE/1458/2020, de 18 
de juny, per la qual s'obria la convocatòria del procediment per a la concessió de 
subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un 
impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància 
social i històrica, executats durant la temporada 2019-2020. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va presentar sol·licitud a la Generalitat 
de Catalunya per optar a subvenció per l’organització del 35è Torneig BBVA de 
Bàsquet (temporada 2019-2020). 
 
Tenint en compte que el Torneig BBVA de Bàsquet és un dels esdeveniments 
referents a nivell nacional i internacional en l’àmbit del bàsquet on hi participen més de 
200 equips, masculins, femenins, professionals i/o aficionats; i es disputen més de 500 
partits. 
 
Vista la proposta de resolució provisional de la subvenció per a la realització de les 
activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema 
esportiu a Catalunya o de rellevància social i història, executats durant la temporada 
2019-2020 feta pel Consell Català de l’Esport a data 2 de novembre de 2020, 
publicada al tauler d’anuncis de la Generalitat de Catalunya el mateix 2 de novembre, i 
per la qual es va concedir a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta una subvenció per 
un import de 7.702,00€ per a l’organització del 35è Torneig BBVA de bàsquet. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la proposta provisional de concessió de la subvenció per part del 
Consell Català de l’Esport per un import de 7.702,00€ per a l’organització del 35è 
Torneig BBVA de bàsquet a Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Català de l’Esport, als efectes 
oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
11.- APROVACIO CERTIFICACIO 3 OBRES ITINERARI 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. 3 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 110.591,57€ més 23.224,23 € en concepte d’IVA.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 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 133.815,80€, 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. 
 
 
 
 
12.- DECRETS DE SOL·LICITUDS D'AJUTS PER L'ARXIU MUNICIPAL 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local i per a la seva ratificació els decrets 
d’alcaldia de 26 d’octubre de 2020 en relació a la sol·licitud d’ajut de Digitalització de 
documents dels arxius municipals en el marc del Catàleg de Serveis 2020 i amb el 
contingut següent: 
 

“DECRET 
 
Vista la convocatòria del programa de Digitalització de document dels arxius 
municipals en el marc del Catàleg de Serveis 2020, de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vista la proposta de l’arxiver David Molet, encarregat de la gestió de l’arxiu 
municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, de digitalització de 
diversos documents de l’arxiu municipal. 
 
Atesa la necessitat de conservar aquests documents per tal de no perdre’n la 
seva integritat física així com conservar-ne la informació que contenen així com 
la voluntat de l’Ajuntament de digitalitzar-los. 
 



 
 

 
 

Atès que el termini de sol·licitud d’aquest recurs acaba el 31 d’octubre de 2020 
i no hi ha convocada sessió de Junta de Govern fins el 2 de novembre, és a dir, 
un cop vençut ja el termini de presentació de sol·licituds. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Sol·licitar ajut en el marc del programa de Digitalització de documents 
dels arxius municipals del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, per 
a la Digitalització de diversos documents de l’arxiu municipal. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió de Junta de 
Govern Local.” 

 
 
I el decret d’Alcaldia de 26 d’octubre de 2020 en relació a la sol·licitud de l’ajut 
“Tractament arxivístic, conservació i restauració dels arxius municipals” de la Diputació 
de Barcelona amb el següent contingut: 

“DECRET 
 
Vista la convocatòria del programa de Tractament arxivístic conservació i 
restauració dels arxius municipals (fons documental) en el marc del Catàleg de 
Serveis 2020, de la Diputació de Barcelona. 
 
Vista la proposta de l’arxiver, encarregat de la gestió de l’arxiu municipal de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, de restauració i conservació pels 
següents documents de l’arxiu municipal: 

- Llibre d’amillarament (1945-1946) 
- Llibre d’actes de la Junta Municipal (1914-1922) 

 
Atesa la necessitat de millorar l’estat actual d’aquests dos documents per tal de 
no perdre’n la seva integritat física així com conservar-ne la informació que 
contenen així com la voluntat de l’Ajuntament de restaurar-los. 
 
Atès que el termini de sol·licitud d’aquest recurs acaba el 31 d’octubre de 2020 
i no hi ha convocada sessió de Junta de Govern fins el 2 de novembre, és a dir, 
un cop vençut ja el termini de presentació de sol·licituds. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Sol·licitar ajut en el marc del programa de Tractament arxivístic, 
conservació i restauració dels arxius municipals del Catàleg de servis de la 
Diputació de Barcelona, per a la restauració i conservació del llibre 
d’amillarament (1945-1946) i del llibre d’actes de la Junta Municipal (1914-
1922). 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió de Junta de 
Govern Local.” 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 



 
 

 
 

 
 
 
 
13.- DECRET SOL·LICITUD D'AMPLIACIONS DE TERMINI D'EXECUCIO D'AJUTS 
DEL CATALEG 2020 I 2019 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local i per a la seva ratificació del decret de 29 
d’octubre de 2020 en relació a la sol·licitud d’ampliació de terminis i desistiment d’ajuts 
del Catàleg de serveis de l’any 2020 i de l’any 2019 i amb el contingut següent: 
 

“La Diputació de Barcelona, en data 9 de gener de 2020 va aprovar el Catàleg 
de serveis 2020, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, que 
dóna suport als ens locals a través de diferents instruments de cooperació, amb 
la finalitat de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 
  
Vist l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
data 2 de juny de 2020 pel qual es van acceptar els ajuts econòmics concedits 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona amb data 28 de maig de 
2020. 
 
Vista la comunicació de la Diputació de Barcelona en relació a la possibilitat de 
sol·licitar l’ampliació del termini d’execució i justificació dels ajuts econòmics del 
Catàleg de Serveis de l’any 2020 i també del 2019, amb termini d’execució 
31/12/2020 i justificació fins a 31/03/2021 podent-se ampliar fins a 30 de juny 
de 2021 l’execució i a 30 de setembre de 2021 la justificació. 
 
Atès que els recursos “Taller de teatre per a infants i joves – Finançament de 
tallers i activitats formatives d’àmbit cultural” i “Projecte singular de 
senyalització turística de la Ruta de l’estiueig i de Miquel Pallàs – Redacció de 
projectes singulars de senyalització turística” es preveu que no es pugui 
executar dins el termini concedit. 
 
RESOLC 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una ampliació del termini 
d’execució fins a 30 de juny de 2021 i del termini de justificació fins a 30 de 
setembre de 2021 pels següents recursos del Catàleg de Serveis: 

- Arranjament d’habitatges – Arranjament d’habitatge i/o instal·lació 
d’ajudes tècniques. 

- Actuacions derivades de plans de mobilitat – Itinerari ciclista. Adequació 
de l’Avinguda Balmes a zona 30. 

 
Segon.- Desistir dels ajuts concedits en el marc del Catàleg de Serveis 2020 
següents: 

- Taller de teatre per a infants i joves. 
- Redacció de projectes singulars de senyalització turística. 

 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona formalitzant les 
sol·licituds corresponents a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT). 
 



 
 

 
 

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de Junta de 
Govern Local.” 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
14.- ALTRES INFORMACIONS 
 
No se’n produeixen. 
 
 
15.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es posposa el tractament de les queixes presentades per a la propera sessió de la 
Junta de Govern Local, atès que cal iniciar la sessió del Ple telemàticament. 
 
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, 


