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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 12/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 13 de juny de 2016 
Horari: de 2/4 de 9 del vespre a les 12 de la nit. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez Casadevall, alcalde 
- Cristina Suñén Vilamala, regidora, 1a tinent d’alcalde 
- Lluís Vilalta Vivet, regidor, 2n tinent d’alcalde 

 
Com a regidors requerits per l’alcalde, assisteixen havent estat degudament 
convocats: 

- Santi Garolera Comas, regidor 
- Trini Subirana  Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Divina Costa Muntadas, regidora 

 
Assisteix com a secretària-interventora: 

- Rosa Martínez Costa 
 
 

  
ABSENTS 

 
Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de factures relació 12/2016. 
3. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
4. Bases i convocatòria subvencions 2016 entitats sense ànim de lucre. 
5. Conveni amb l’Associació de bàsquet Sant Julià de Vilatorta per a 

l’organització del 32è Torneig BBVA de bàsquet. 
6. Acceptació diverses cessions de peces ceràmiques. 
7. Compromís amb el Consell Comarcal d’Osona per a concórrer  a la 

convocatòria FEDER 2014-2020. Eix 6: turisme. Centre d’interpretació de les 
caramelles. 



8. Programa complementari de foment de l’ocupació local Diputació de 
Barcelona. 

9. Adjudicació del contracte de gestió del servei de bar-restaurant del casal 
d’avis. 

10. Adjudicació del contracte de gestió, mitjançant concessió conjunta del servei 
de bar de les piscines i del servei de bar-restaurant de les piscines 

11. Informacions regidories. 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
L’alcalde obra la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 30 de maig de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 12/2016. 
Vista la relació 12/2016 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes 
amb càrrec al pressupost municipal amb consignació pressupostària suficient a les 
corresponents aplicacions pressupostàries, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels tres membres de ple dret la seva aprovació per l’import total de 49.364,49 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 
 

3. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES. 

1) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 

 
Expedient núm.  43/16 
Data sol·licitud:  11 de març de 2016 
Sol·licitant: Pharma Biozyme SL 
Obres: Legalització de construcció d’una piscina i un porxo (exp. 3/2014) 
Emplaçament: avda. Sant Llorenç, 19, entitat 4 
 
Expedient núm.  44/16 
Data sol·licitud:  24 de maig de 2016 
Sol·licitant: Ernest Farrés Erra 
Obres: reforma del terra del bany, canviar la banyera per plat de dutxa i substituir 
instal·lacions d’aigua 
Emplaçament: carrer Marquesos de Vilallonga, 27, 1r. 
 
Expedient núm.  45/16 
Data sol·licitud:  26 de maig de 2016 



Sol·licitant: Ramon Erra Codina 
Obres: tancament d’una part de la terrassa 
Emplaçament: av. Sant Jordi, 9, 1r. 1a. 
 
Expedient núm.  47/16 
Data sol·licitud:  31 de maig de 2016 
Sol·licitant: Josefina Pujada Sanglas 
Obres: Muntatge d’una piscina de polièster al jardí 
Emplaçament: carrer Comtes d’Osona, 3 
 
Expedient núm.  48/16 
Data sol·licitud:  31 de maig de 2016 
Sol·licitant: Josep Clarà Costa 
Obres: fer un paviment de formigó al pati i rectificar escala exterior d’accés al jardí 
Emplaçament: carrer de la Mercè, 26 
 
Expedient núm.  49/16 
Data sol·licitud:  2 de juny de 2016 
Sol·licitant: Albert Selga Godayol 
Obres: canviar porta garatge 
Emplaçament: Carrer Pare Manuel Cazador, 3, bx. 1a. 
 
Expedient núm.  50/16 
Data sol·licitud:  2 de juny de 2016 
Sol·licitant: Roser Jiménez Cortacans 
Obres: reforma del bany 
Emplaçament: carrer Girona, 9 
 
Expedient núm.  51/16 
Data sol·licitud:  2 de juny de 2016 
Sol·licitant: M. Àngels Bayón Sardà 
Obres: reparar paviment i graons de l’escala de l’entrada de la casa 
Emplaçament: av. Sant Llorenç, 8 
 
Expedient núm.  52/16 
Data sol·licitud: 2 de juny de 2016 
Sol·licitant: Maria Crispi Ramon 
Obres: canviar rajoles del bany i col·locar 50 m2. De gres a planta 
Emplaçament: carrer Matagalls, 5 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència urbanística d’obra, salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercer, amb les condicions establertes en els corresponents informes tècnics, 
i notificar-ho als interessats, aprovant la liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i la taxa corresponent a cada expedient. 
 



2) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licitud d’ocupació de via 
pública : 

 
Núria Serra Roqué 
Llicència obres 35/16 - ocupació de via pública amb un contenidor al carrer Pare Manuel 
Cazador, 4 
 
Taxa d’ocupació de domini públic: 8 m2 x 1 dia x 1,049 €/m2/dia : 8,39 € 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència d’ocupació de via pública, amb les condicions establertes 
en l’informe tècnic corresponent, i notificar-ho als interessats, aprovant la liquidació de la 
taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
 

3) Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licitud per a la 
instal·lació d’una grua torre: 

 
Promotors: Gerard Creus Viñals i Cristina Bech Benavides 
Emplaçament: carrer Font d’en Pep, 3-5 (interior parcel·la) 
Exp. núm.: 88/15 
Obres: construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
Instal·lador: Guillem Prieto Verdaguer d’Estructures Folgueroles SL 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència per a la instal·lació d’una grua torre, salvat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercer, amb les condicions establertes en el corresponent 
informe tècnic, i notificar-ho als interessats, aprovant la liquidació de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i la taxa corresponent a l’expedient. 
 
 

4. BASES I CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2016 ENTITATS SENSE ÀNIM 
DE LUCRE. 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vist l’acord del Ple de data 28 de setembre de 2015 pel qual s’aprova l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22 de la LGS. 



 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment de l’associacionisme per part de les 
entitats sense ànim de lucre durant l’exercici 2015, és de 10.940 € amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries 13.341.480.03; 04.334.480.04 i 05.326.480.06  del 
pressupost de l’exercici 2016. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta a 
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 14.2 
de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 
del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb 
el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 7 de setembre de 2015 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
Les bases mantenen els mateixos criteris de valoració establerts en la convocatòria de 
l’any passat, l’única novetat és que en l’imprès de sol·licitud, les entitats hauran de 
concretar l’import sol·licitat i aquest suposarà el topall de l’import a concedir en el supòsit 
que per l’aplicació dels criteris de valoració els pertoqués un import més elevat, procedint-
se a distribuir entre la resta la diferència. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres de ple dret: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar  l’associacionisme 
entre veïns del municipi i la realització d’activitats i projectes per part d’entitats sense 
ànim de lucre durant l’any 2015, que els seus estatuts regulin el caràcter gratuït dels seus 
càrrecs, l’obligatorietat d’aprovació dels comptes per part per part de l’Assemblea de 
socis i la condició d’iguals de tots els seus socis. 
 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 10.940 
€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles 
s’indica. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de  
amb càrrec a l’aplicació: 



13.341.480.03 : 5.200 € 
04.334.480.04 : 3.940 € 
05.326.480.06 : 1.800 € 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Cinquè.- Condicionar aquest acord a l’aprovació definitiva de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
 

5. CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE BÀSQUET SANT JULIÀ DE 
VILATORTA PER A L’ORGANITZACIÓ DEL 32È TORNEIG BBVA DE 
BÀSQUET. 

 
 
Considerant la repercussió que suposa per al municipi l’organització del torneig BBVA de 
bàsquet, que implica coordinació i col·laboració, es considera necessari recollir en un 
document les obligacions que s’assumeixen per part de l’organització del torneig i per part 
de l’Ajuntament. 
 
El conveni recollirà les obligacions que tenen la consideració de bàsiques i continuades 
en el temps, tipus assegurances, estat de comptes, logo de l’Ajuntament, i s’hi afegirà un 
annex que inclourà els aspectes variables de cada any. 
 
Gestiona el tema el regidor d’esports. 
 
 

6. ACCEPTACIÓ DIVERSES CESSIONS DE PECES CERÀMIQUES. 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és propietari d’un fons d’art de considerable 
importància, format per donacions, llegats i adquisicions d’obres artístiques o històriques. 
 
Diferents propietaris d’obres han ofert, mitjançant les corresponents cartes d’oferiment, la 
donació d’uns objectes que poden integrar-se perfectament en aquest fons. 
 
Aquestes peces s’ofereixen perquè siguin conservades com a testimoni de la tradició 
terrissaire de Sant Julià de Vilatorta. 
 
La modalitat de les donacions és gratuïta i a ple domini per l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, amb caràcter indefinit i sense condicionants. 
 
Vist que la figura jurídica de la donació ve regulada en el Capítol I del Títol II del Codi 
Civil, articles 618 a 656. En aquest sentit, el Codi Civil defineix la donació com un acte de 
liberalitat pel qual una persona disposa gratuïtament d’una cosa en favor d’una altra que 
l’accepta. 
 



Vist que és necessària l’acceptació del donatari per a la perfecció de la donació. 
 
Atès que la donació de referència es formalitzarà per escrit mitjançant la signatura d’una 
minuta de contracte de donació que recull els aspectes més rellevants d’aquest acte com 
ara les obligacions de les parts, la forma, lloc i data de lliurament dels béns, les seves 
condicions i el règim jurídic aplicable. 
 
Atès que aquests béns s’hauran de donar d’alta a l’inventari de fons artístic de la 
Corporació. 
 
D’acord amb el disposa el Reglament de Patrimoni dels ens locals, l’acceptació de béns a 
títol lucratiu correspon a l’alcalde, qui té delegades en la Junta de Govern Local les 
competències en matèria de béns que no corresponguin al Ple de la Corporació. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres de ple dret: 

 
Primer.- Autoritzar la formalització d’un contracte de donació dels béns que es detallen a 
continuació i que han estat oferts a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per part de les 
persones que es relacionen: 
 
TONI BATLLORI OBIOL 

‐ Donació d’un treball del seu pare Antoni Batllori Jofré de l’any 1944, consistent en un esbós de 
pergamí d’homenatge a Josep M. Bofill i Benessat com a president de la fundació del Col·legi 
d’Orfes. 

 
JOSEP MASÓ CAPELLERAS 

‐ Un càntir de terrissa d’uns 17 cm. d’alçada, envernissat de color verd clar. El seu cos té forma 
d’àmfora i està aguantat per tres peus en forma d’“S”. En un costat porta gravat un escut amb les 
quatre barres i en l’altre un escut amb la figura d’una domus. L’envolta la inscripció “Recort de St. 
Julià de Vilatorta – 1933” gravada amb lletres característiques de Miquel Pallàs. A la part inferior 
(entre els peus) apareix una orla decorativa amb una franja de triangles drets i invertits. Aquest càntir 
va servir com a peça d’obsequi en la commemoració de la inauguració del parc de les Set Fonts. 
 

‐  Un càntir de terrissa d’uns 17 cm. d’alçada, envernissat de color verd fosc. El seu cos té forma 
d’àmfora i està aguantat per tres peus en forma d’“S”. En un costat porta gravat un escut amb les 
quatre barres i en l’altre un escut amb la figura d’una domus. L’envolta la inscripció “Recort de 
Vilatorta – 1930” gravada amb lletres característiques de Miquel Pallàs. A la part inferior (entre els 
peus) apareix una orla decorativa amb una franja de triangles drets i invertits. Aquesta peça presenta 
clapes deteriorades en el vernís. 
 

‐ Una rajola de forma hexagonal de 7 cm. de costat i 2cm. de gruix, amb la llegenda “Fca. en Vilatorta” 
en el seu revers. 

 
TERESA MOLIST PRATDESABA 

- Una olla de terrissa clàssica de mida mitjana 
- Una olla de terrissa clàssica de mida gran 

 
JORDI GALLART FARRÉS 

- Una olla de terrissa clàssica d’uns 17 cm. d’alçada i 21 cm. de diàmetre. 
- Una olla de terrissa clàssica d’uns 18,5 cm. d’alçada i 23 cm. de diàmetre. 

 
CRISTINA SERRA ROQUÉ 

- Un càntir de terrissa d’uns 33 cm. d’alçada, típic de Sant Julià, d’autor desconegut.  
- Un càntir de terrissa d’uns 27 cm. d’alçada, típic de Sant Julià, d’autor desconegut. 



- Un gibrell de terrissa de 29 cm. de diàmetre i 11cm. d’alçada, amb dues nanses trenades, 
envernissat en verd, signat per Xec –J. Folgarolas-. 

- Un quadre amb la figura d’un Sant Jordi matant el drac, d’uns 26 x 24 cm. envernissat en blau, groc, 
verd i blanc. Suposadament obrat en motlle per Joan Capdevila. 

- Un gibrell de 41 cm. de diàmetre i 12 cm. d’alçada, obrat a la “Teuleria”. Aquesta peça presenta una 
esquerda prominent i un envernissat interior deteriorat. 

 
Segon.- Aprovar la minuta de contracte de donació d’acord amb el text aportat. 
 
 

7. COMPROMÍS AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER A 
CONCÓRRER  A LA CONVOCATÒRIA FEDER 2014-2020. EIX 6: 
TURISME. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LES CARAMELLES. 

 
Vista l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria, en la qual 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta hi participa conjuntament amb els ajuntaments de 
Balenyà, Manlleu, Les Masies de Voltregà, Perafita, Prats del Lluçanès, Sant Hipòlit de 
Voltregà, Sant Pere de Torelló, Tona i Viladrau, sota la concurrència del Consell 
Comarcal d’Osona. 
 
Vista la declaració dels compromisos que cadascun dels Ajuntaments ha d’assumir 
envers la gestió del Consell Comarcal d’Osona, concretament: 
 
“1r.- Que sol·licito al Consell Comarca d’Osona que concorri al programa PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, entre d’altres actuacions, d’acord amb l’avantprojecte presentat 
per aquest Ajuntament següent: 

 Centre d’Interpretació de les Caramelles 
2n.- Que aquest Ajuntament compleix els requisits i les condicions generals establertes a l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el que determinen les bases 
de la convocatòria programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en allò 
que li afecti, i les establertes en la base 3 de l’annex I de les bases reguladores de la mateixa 
convocatòria. 
3r.- Que està en disposició de presentar davant del Consell Comarcal d’Osona, si així ho sol·licita, 
i als efectes de poder ser presentada davant de qualsevol organisme i/o institució la documentació 
a que es refereix la base 12 de la convocatòria del programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6, així com de formular declaració sobre tots i cadascun dels extrems que s’hi 
determinen, i, en aquest sentit, declaro expressament que: 

 L’Ajuntament disposa en ferm dels terrenys o espais on s’ha d’efectuar l’actuació, resolent 
al seu càrrec exclusiu qualsevol incidència que es produeixi en relació a aquests, 
concedint en el seu moment l’excepció de qualsevol tribut que per raó de l’actuació es 
liquidi. 

 
 L’actuació corresponent a aquest Ajuntament no requereix declaració d’impacte ambiental. 
 En el cas d’haver obtingut o obtenir en el futur alguna subvenció per les mateixes 

despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, s’adquireix el compromís de posar-ho d’immediat en 
coneixement del Consell Comarcal d’Osona, tenint en compte, que no es pot superar, el 
límit legal establert per obtenir aquest ajut. 



 Compleix els requisits establerts en la bases 3 i de les obligacions establertes en la bases 
23 de la convocatòria esmentada. 

4t.- Que es compromet a disposar de la disponibilitat pressupostària, la qual s’acreditarà en el 
moment de la signatura del conveni de col·laboració i finançament a que es refereix el punt 
següent. 
5è.- Que en el termini màxim d’un mes, o el que permeti l’acord de concessió de la subvenció, si 
s’escau, i es inferior  a aquest termini, des de la notificació de la concessió de la subvenció, 
signarà un conveni de col·laboració i finançament d’aquesta actuació, de manera conjunta amb la 
resta d’ajuntament beneficiàries del projecte i el Consell Comarcal d’Osona, on es detallaran la 
forma d’execució de les actuacions i el seu finançament, de manera que, es tindrà ben present, 
que l’incompliment d’un dels intervinents, perjudica la totalitat. 
6è.- Que l’Ajuntament es compromet a avançar el pagament de la totalitat del cost de la seva 
actuació, així com de la part proporcional per fer front als costos no elegibles directes i indirectes, 
especialment de la contractació del personal que lideri el programa. 
7è.- Que s’adoptaran els acords pertinents pels òrgans de govern corresponents per a l’execució 
de l’objecte d’aquesta declaració, així com per a l’execució del programa, si s’escau. 
8è.- Es designa a Rosa Martínez Costa com a interlocutora de l’Ajuntament davant el Consell 
Comarcal per coordinar, des del punt de vista municipal, l’actuació a desenvolupar.” 
 
Vist el projecte bàsic ampliat “Museïtzació del centre d’interpretació de les caramelles 
dels Països Catalans i altres espais interpretatius a l’edifici de Ca l’Anglada de Sant Julià 
de Vilatorta”, amb un pressupost d’execució per contracte de 140.718 €. 
 
Vista la competència delegada per l’alcaldia en quant a l’aprovació de projectes d’obres i 
serveis quan la Junta de Govern en sigui competent per a la seva contractació amb un 
import que no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, com és el cas. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres de ple dret acorda: 
 
Primer: aprovar la declaració de compromisos de l’Ajuntament envers la gestió del 
Consell Comarcal per a concórrer a la convocatòria del  programa PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, entre d’altres actuacions, d’acord amb el 
projecte bàsic presentat per aquest Ajuntament: “Museïtzació del centre d’interpretació de 
les caramelles dels Països Catalans i altres espais interpretatius a l’edifici de Ca 
l’Anglada de Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Segon: aprovar  el projecte bàsic ampliat “Museïtzació del centre d’interpretació de les 
caramelles dels Països Catalans i altres espais interpretatius a l’edifici de Ca l’Anglada de 
Sant Julià de Vilatorta” redactat per CatEmocions, SL,  i amb un pressupost d’execució 
per contracte de 140.718 €. 
 
 

8. PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
Efectuats els processos de selecció  de personal de tres places d’operaris de brigada i 
d’un encarregat de manteniment de piscines a través del Servei d’Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, amb els candidats que compleixen els requisits establerts en 



les bases del Programa complementari del foment de l’ocupació local de la Diputació de 
Barcelona, s’han contractat les següents persones: 

- Operaris de brigada de suport als serveis de manteniment: Abel Codina Vigué, 
José Luis Ruiz Pérez Rojas i Carles Molist Pujol, amb una durada des del 
6/06/2016 fins el 21/12/2016. 

- Operari instal·lacions esportives per al manteniment de les piscines municipals: 
Guillem Salvador Martínez, amb una durada des del 15/06/2016 fins el 
12/09/2016. 

L’Ajuntament haurà de justificar la despesa de la contractació perquè la Diputació de 
Barcelona efectuï el pagament de la subvenció d’un import total de 40.286,76 €. 
 
 

9. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR-
RESTAURANT DEL CASAL D’AVIS. 

 
La Junta de Govern Local reunida en sessió de data 21 de març de 2016, va aprovar 
l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat, del contracte de gestió del 
servei de bar-restaurant del casal d’avis. 
 
En el procediment negociat s’han invitat a tres candidats capacitats per dur a terme el 
servei, i en el termini establert s’ha presentat una sola proposta, per part de Encarnació 
Pou Sala. 
 
Els criteris de valoració segons el plec de clàusules econòmico-administratives particulars 
són: 

- Proposta de servei .................................................. 35% 
- Experiència en activitats similars, bars i restaurants... 40% 
- Proposta de cànon....................................................... 15% 
- Formació del personal que s’adscriu al servei............. 10% 

 
Vist que l’oferta presentada compleix les condicions requerides en el plec. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres de ple dret: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de gestió del servei de bar-restaurant del casal d’avis a la 
senyora Encarnació Pou Sala, amb DNI 40.602.574F, d’acord amb la proposta 
presentada per la licitador. 
 
Segon.-  Requerir l’adjudicatària perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de 
la recepció de la notificació de l’adjudicació presenti la següent documentació: 
Resguard de la garantia definitiva per import de 1.000 € 
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 300.000 € 
 
Tercer.- Formalitzar el contracte en document administratiu en el termini màxim de 15 
dies hàbils a partir de la notificació de l’adjudicació.  
 
Quart.- Notificar el present acord als licitadors, als efectes oportuns. 
 



 
10. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ, MITJANÇANT 

CONCESSIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE BAR DE LES PISCINES I DEL 
SERVEI DE BAR-RESTAURANT DE LES PISCINES. 

 
La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària el dia 17 de maig de 2016, va 
aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat, del contracte de 
gestió conjunta del servei del bar-restaurant del pavelló esportiu municipal i del bar de les 
piscines municipals. 
 
En el procediment negociat s’han tramitat fins a disset invitacions i en el termini establert 
s’han presentat dues propostes, per part de: 
- Verónica Arroyave Arroyave 
- Jordi Creus Tomàs 
 
Els criteris d’adjudicació del servei objecte d'aquest contracte són els establerts a la 
clàusula 27a del plec aprovat per l’Ajuntament: 
 
Proposta de servei (ampliació d’horari, tipus de 
servei, personal a adscriure-hi...)                          40% 

Proposta de cànon. A raó d’un 10% per cada 100 € 
d’increment respecte el cànon establert en el plec. 

                         60% 

 
Vistes les ofertes presentades i negociades amb els respectius licitadors, atorgant als 
actuals concessionaris, la possibilitat prevista legalment en el procés de negociació, 
d’incrementar l’oferta presentada, atenent la valoració positiva de la gestió del servei 
durant els anys en els que han estat concessionaris, sense que la negociació millorés 
l’oferta. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres de ple dret: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de gestió conjunta del servei de bar-restaurant del pavelló 
esportiu municipal i del bar de les piscines municipals al senyor Jordi Creus Tomàs, amb 
DNI 47.848.265P, per l’import del cànon anual de 7.200 € i d’acord amb la proposta 
presentada pel licitador. 
 
Segon.-  Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la 
recepció de la notificació de l’adjudicació presenti la següent documentació: 
Certificació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
Resguard de la garantia definitiva per import de 1.000 € 
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 300.000 € 
 
Tercer.- Formalitzar el contracte en document administratiu en el termini màxim de 15 
dies hàbils a partir de la notificació de l’adjudicació.  



 
Quart.- Notificar el present acord als licitadors, als efectes oportuns. 
 

 
 

11. CONTRACTACIÓ SERVEI DE SOCORRISME 
 
 
Atès que l’Ajuntament disposa del servei de piscines a l’aire lliure que durant la 
temporada d’estiu estan obertes al públic.  
 
Atès que segons la normativa vigent aplicable, concretament el Decret 95/2000, de 22 de 
febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a piscines d’ús públic, 
aquestes han de comptar amb el servei de salvament i socorrisme durant tot l’horari de 
bany. 
 
Vista la proposta  que ha presentat l’empresa CATALONIA WATER SAFETY, SL, per a la 
prestació del servei de salvament i socorrisme a les piscines municipals durant la 
temporada d’estiu 2016 (del 24/06/2016 al 11/09/2015), amb un pressupost total de  
13.699,98 € (IVA exclòs). 
 
Atès el que disposa el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en relació als 
contractes menors. 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels tres membres de ple dret: 
 
Primer: Contractar el servei de salvament i socorrisme de la piscina municipal durant la 
temporada d’estiu 2016 a l’empresa CATALONIA WATER SAFETY, SL mitjançant el 
procediment de contracte menor, per un import de 13.699,98 € (IVA exclòs), d’acord amb 
les condicions determinades a la proposta, que formen part d’aquesta contractació. 
 
Segon: Condicionar la contractació a l’aprovació de la modificació pressupostària que 
complementi el crèdit existent a l’aplicació pressupostària 13.340.227.13 de l’estat de 
despeses del pressupost vigent. 
 
Tercer:  El pagament es durà a terme en els terminis que preveu la proposta presentada 
per l’empresa contractada prèvia  presentació de la factura corresponent que 
s’incorporarà a l’expedient. 
 
 

12. INFORMACIONS REGIDORIES. 
 
- FRESCAJOCS: Pendent reunió amb voluntaris per organitzar les activitats. Gestiona 

el tema, el regidor de festes. 
 
- VILATORTA PAM A PAM: Convocada reunió dimarts 21 de juny a les 9 del vespre. 

Gestiona el tema, l’alcalde. 
 



- FINALITZACIÓ OBRES DEL NUCLI ANTIC: Pendent convocar una reunió amb els 
veïns per tractar la mobilitat en aquest àmbit, exposar la finalització de les obres i les 
escomeses particulars de telecomunicacions. 

 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dóna per finalitzada la sessió ordinària de la 
Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
La secretària-interventora 
 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
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