
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000011  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 18 de juny de 2018 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 11/2018 
3.- LLICENCIA OBRES 20-18 
4.- LLICENCIA D'OBRES 63-18 
5.- LLICENCIA OBRES 69-18 
6.- LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ  
7.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CONTENIDOR 
8.- COMUNICACIÓ AMBIENTAL AUGMENT BOVÍ LA BOIXEDA 
9.- CAMERA VIDEOVIGILANCIA AREA D'APORTACIO DE RESIDUS 
10.- AUTORITZACIO DE PAS VI TRIATLO D'OSONA 
11.- AUTORITZACIO D'US DE LA ZONA DE PICNIC PER A TALLER DE RATAFIA 
12.- SUBVENCIONS IBI FAMILIES MONOPARENTALS 2018 
13.- INFORMACIONS REGIDORIES 
14.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 4 de juny de 2018, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa. 
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 11/2018 
 
La següent relació de despeses 11/2018 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 
 

Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 

  Data 
registre 

Text explicatiu 

 

Euros 

F/2018/988 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 646,33 

01/06/2018 
REF.:TPV29 / N.Albara:3603572  Data: 25-05-18 / Obs:FIRA DEL 
TUPÍ / FIRA TUPI / CAVA BRUT CROSSANDRA / N.Albara:3603577 

  F/2018/989 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 86,04 

01/06/2018 DICOTEX 1 L 

  F/2018/991 B61451399 
CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 
SL 

193,60 

01/06/2018 
Publicitat. EL9FM Emissió - Contracte número: 10502634-1 Títol: 
Aj.St. Julià de Vilatorta - Falca Fira del tupí 20 / Del 

  F/2018/992 B61451399 
CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 
SL 

302,50 

01/06/2018 
Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10502861-2 Títol: Aj. 
Sant Julià de Vilatorta - Espot de 20" - Fira / De 

  F/2018/996 77080567T 
Mª DOLORS PORTET 
BOIXADERAS 

17,55 

01/06/2018 TOVALLONS 30 X 30 2 CAPES 

  F/2018/997 B60581691 MONPAPER 130,01 

02/06/2018 
REF. CAMINADA / ESTOVA.1'20X100 EXTRA 48gr. / TOVA.40X40 
2/C BLANC P/100 / GOT POREXPAN 230cc.PAQ.50 / CULLERETES 
BLANCA 

  F/2018/998 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 173,62 

02/06/2018 
TORNILLO EXAG. DIN 933 8.8 ZINC  6* 25 / TUERCA EXAG. DIN 
934 /8/ ZINC M. 6 / ARANDELA PLANA DIN 9021 ZINC D. 6 / BLISTE 

  F/2018/999 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 3.268,72 

02/06/2018 
S20-AJSJ-001 - Mensualitat corresponent al  ( mes en curs de 2018, 
en concepte de manteniment de Parcs i Jardins del mun 

  F/2018/100
0 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 2.971,56 

02/06/2018 
S20-AJSJ-002 - Mensualitat corresponent al ( mes en curs de 2018, 
en concepte del servei de neteja de Parcs i Jardins de 

  F/2018/100
2 

B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 76,86 

02/06/2018 pa patuleia / pa patuleia 

  F/2018/100
4 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 374,83 

04/06/2018 
P20-TACJ-004 - Subministrament planta ( parterre entrada Sant Julià 
segons pressupost JAR2018/03/89 presentat i acceptat 

  F/2018/100
5 

B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 77,61 

04/06/2018 
MANGUITO UNION TRIPLE. TRIM / COPIA CLAU SERRETA / 
COPIA CLAU SERRETA / TRINQUETE 35MM AMAR.4M 500KG 
(2UNI) / TRINQUETE 

  F/2018/100
7 

77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 772,97 



 
 

 
 

05/06/2018 
ALBARA 25/18 PATULEIA / ALBARA 26/18 PATULEIA / ALBARA 
27/18 PATULEIA / ALBARA 28/18 CAMINADA POPULAR / ALBARA 
29/18 PAT 

  F/2018/100
8 

B55160550 
AMBISIST PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

25,91 

06/06/2018 PAPEL HIGIENICO 2C ONE "LILA" 35M. P-96 

  F/2018/100
9 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 18,04 

06/06/2018 
REF: ABSIS ESGLESIA- COLZE PVC 50 67º PVC / REF: FONT DE 
L'OU- MATERIAL COURE RECOLLIT TALLER 

  F/2018/101
0 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 50,82 

06/06/2018 
REF: CONSULTORI- CAP- HORES TREBALL -divendres 18 Maig- 
fuga aixeta aigua / TRES GRIFERIA FRED ESE 23 PARED 

  F/2018/101
1 

B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 307,70 

06/06/2018 Hores ( Manteniment  ) 

  F/2018/101
2 

A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 102,91 

06/06/2018 
VF8 VARITLLA FAIG LLISA 1 MT. / VF10 VARITLLA FAIG LLISA 1 
MT. / 566M40 ESPRAI ESMALT SINTETIC TITAN / MN1500 PILA 
DURAC 

  F/2018/101
3 

40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 1.866,48 

06/06/2018 DINARS CENTRE DE DIA 

  F/2018/101
4 

B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 167,41 

06/06/2018 
ACID CLORHIDRIC 32% 30 KG / GARRAFA 25/20 LTS B/S / 
GARRAFA 25/20 LTS B/S / BOSSA DEIXAL. G-110 85X105 10 U. 
NEGRE / BIO 

  F/2018/101
5 

B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 46,22 

06/06/2018 Adhesius + enganxar-los a targetes 

  F/2018/101
6 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 224,76 

07/06/2018 
Ref.:CONSULTORI / N.Albara:2181403  Data: 03-05-18 / ROBOT 
GIRATORIA RETRO / CAMIO IVECO PETIT 

  F/2018/101
7 

B55160550 
AMBISIST PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

271,44 

07/06/2018 
TOALLITAS TISSU 2C C-4000 / LLAVE DISPENSADOR L-ONE / 
LLAVE DISPENSADOR JOFEL 2 PUNTAS / LLAVE DISPENSADOR 
JOFEL 3 PUNTA 

  F/2018/101
9 

B60333150 CORRETJA S.L. 165,62 

07/06/2018 
KERAKOLL FUG.ECO SCUBA (5K) / KERAKOLL FUGAFLEX ECO 
POT 5 LT. / LLANA ESPONJA 280X140 MANEC SOFT MUSSOL / 
KERAKOLL H-40 

  F/2018/102
0 

40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 230,00 

07/06/2018 MUS DEL TUPI 

  F/2018/102
1 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 687,47 

07/06/2018 
S25-AJSJ-003 - Actuacions de manteniment  ( mobiliari urbà i jocs 
infantils, realitzada els dies 3 i 15/05/18 a diversos 

  F/2018/102
2 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 578,05 

07/06/2018 
P20-TACJ-004 - Subm. planta durant ( el mes de maig a diversos llocs 
del municipi. ) / P20-TACJ-004 - Ut.Begonia T.11 a 

  F/2018/102
3 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 68,16 

07/06/2018 
P25-TACM-001 - Subministre material mob.urba. ( al municipi durant 
el mes de maig. ) / P25-TACM-001 - Tub termoretràctil 

  F/2018/102
4 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 787,75 

07/06/2018 
S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida   ( residu vegetal 
corresponent els dies 7 i 8/05/18. ) 

  F/2018/102
5 

B43522192 
AGMA, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 
MÚSICS I ARTISTES SL 

605,00 

07/06/2018 
CONCERT EL DIA 27/05/2018 AMB "TESTUS" A SANT JULIÀ DE 
VILATORTA, DEL MÚSIC EERNEST MARTINEZ MASANET. 

  F/2018/107
5 

B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 474,28 

08/06/2018 
A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: 
289462 ( Periodo de: 01/05/2018 - 31/05/2018   ) / CASETA 

  F/2018/107
6 

B66110792 GURBTEC TELECOM SL 12,10 

08/06/2018 Internet - 6Mb 

  



 
 

 
 

F/2018/107
7 

F08852279 
COOPERATIVA CALANDRA 
S.C.C.L. 

28,45 

08/06/2018 Serveis per rentat de roba 

  F/2018/107
8 

A17054370 PINTURES M.VICH SA 118,77 

08/06/2018 
ACV18001981 PENTOL EFECTO ACTIVADOR 95 ML / 
ACV18001981 INTERIOR ACABADO INCOLORO MATE 750 LT / 
ACV18001981 EUROMAIL BTE 

  F/2018/108
0 

B62724562 
SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE SL 

319,08 

09/06/2018 
5,150 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR 
Anterior BN= 176448 ; Actual BN= 181598 Ubicación: PÇA. 
MARQUES D ELA 

  F/2018/108
1 

40602455A 
ACTISPORT INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 

4.475,79 

09/06/2018 ADEQUACIÓ PORTERIES FUTBOL 

  F/2018/108
2 

B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 30,65 

09/06/2018 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 

  F/2018/108
3 

G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ 302,50 

09/06/2018 REPARTIMENT DE CARTES PERSONALITZADES 

  F/2018/108
4 

B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 115,23 

11/06/2018 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CAIXA 20M3 

  F/2018/108
6 

B60528411 REGISTRE GRÀFIC SL 400,51 

13/06/2018 Desplaçament i transport dia 06/06/18 / Servei Tècnic manteniment 

  F/2018/108
7 

B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 285,89 

13/06/2018 
SEAR107600N1P - Senyal d'alumini, circular 600 mm., reflectant 
nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.R107 ( - 5,5 T 

  F/2018/108
8 

B65022816 
SHOW FACTORY PRODUCCIONS 
SL 

496,10 

13/06/2018 Que comenci la Festa - Animació Jaume Ibars 

  F/2018/108
9 

B63314132 PRISMA VIC 92,49 

01/06/2018 APARELL DE TALLAR FOTOS 

  F/2018/109
0 

B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 132,70 

01/06/2018 SUBMINISTRAMENTS LÀCTICS LLAR D'INFANTS 

  F/2018/109
1 

B59916791 ANTONIO COROMINAS SL 508,20 

01/06/2018 SACS DE CARBÓ 

  F/2018/109
2 

77092372Y JOSEP CABANAS SOLÀ 269,50 

01/06/2018 VISITA LLAR D'INFANTS 

  F/2018/109
3 

A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 391,37 

01/06/2018 
SUBMINISTRAMENT CONGELATS PER LA LLAR D'INFANTS, 
ABRIL 

  F/2018/109
4 

48048100L 
VERONICA ARROYAVE 
ARROYAVE 

180,00 

01/06/2018 RACCIONS MOS EL TUPÍ 

  F/2018/109
7 

52152130K CORAL FARIN MORA 44,10 

05/06/2018 TALLER DEMOSTRACIÓ TORN CERMÀMIC 

  F/2018/109
8 

33945328L ELISABET FERNANDEZ VILAR 80,00 

05/06/2018 RACCIONS MOS EL TUPÍ 2018 

  F/2018/109
9 

47792139W SIMEÓ PARAREDA XANDRI 113,80 

05/06/2018 SUBMINISTRAMENT VI PER FESTES 

  F/2018/110
0 

77273834K IMMA MASNOU FERRER 153,00 

05/06/2018 TARGETES T-10 

  F/2018/110
1 

46815378M SEGI PAHISSA RAVENTOS 140,00 

07/06/2018 ESPECTACLE IKEBANA OF FIRE 

  F/2018/110
3 

B62954748 HOTEL TORRE MARTÍ SL 297,00 



 
 

 
 

07/06/2018 RACCIONS MOS EL TUPÍ 

  F/2018/110
4 

33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO 65,84 

07/06/2018 ESPRAIS SOLARS PELS NENS 

  F/2018/110
5 

33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO 4,47 

07/06/2018 IBUPROFENO I EFFERALGAN 

  F/2018/110
6 

A25032400 
MANUFACTURADOS FERRICOS 
S.A. 

40,91 

05/06/2018 TUB PER PENJAR ROBA PANCARTA FIRA EL TUPÍ 

  F/2018/110
7 

B66706870 
DIVIK COMUNICACIÓ I 
MARQUETING SLU 

2.783,00 

08/06/2018 SERVEIS DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ FIRA EL TUPÍ 2018 

  F/2018/110
8 

77898598J JOSEP MESTRES GUMBAU 2.947,37 

08/06/2018 
TUPINS COLOR PISTATXO PER LA CAMINADA POPULAR DE LES 
GUILLERIES 

  F/2018/110
9 

77898598J JOSEP MESTRES GUMBAU 1.154,32 

08/06/2018 TUPINSM CASSOLES I TESTOS PER LA FIRA EL TUPÍ 

  F/2018/111
0 

77284326W ENRIC GIL MARES 173,25 

08/06/2018 TREBALLS COL.LABORACIÓ MES DE MARÇ 

  F/2018/111
1 

77284326W ENRIC GIL MARES 173,25 

08/06/2018 TREBALLS COL.LABORACIÓ MES D'ABRIL 

  F/2018/111
2 

77284326W ENRIC GIL MARES 173,25 

08/06/2018 TREBALLS COL.LABORACIÓ MES DE MAIG 

  F/2018/111
3 

J64588619 MAGIC MON DEL TREN SCP 188,50 

08/06/2018 VISITA GRUP AVIS DIA 7 DE JUNY 

  F/2018/111
4 

33935467W PERE RIERA CASTELLS 129,23 

08/06/2018 
CANVIAR MANETES DE DUES FINESTRES DEL BANY I POSAR 
DUES MANETES DE SEGURETAT AMB CLAU 

  F/2018/111
5 

J65057440 
PROMO REGALS MARKETING 
PROMOCIONAL 

310,37 

08/06/2018 BIDÓ 500 ML COLOR BLAU PER CLUB PATINATGE 

  F/2018/111
6 

G58146937 
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE 
CATALUNYA 

423,50 

08/06/2018 PUBLICITAT REVISTA TERRART 

  F/2018/111
7 

36918042Y 
JOAN MARTIN FONTARNAU - 
MISSATGERS VIC 

169,40 

13/06/2018 VIATGES A BARCELONA I A MONTCADA 

  F/2018/111
8 

B63667059 L'ALBEREDA DE SANT JULIÀ SL 240,00 

13/06/2018 RACCIONS MOS EL TUPÍ 

  F/2018/111
9 

33942624Y ALBERT BAGUÉ CAMBRA 27,00 

13/06/2018 GRAVACIÓ I EDICIÓ ESPECTACLE IKEBANA OF FIRE 

  F/2018/112
0 

44254160K 
JOSE ALBERTO AZNAR 
SANTIAGO 

363,00 

13/06/2018 CONCERT EN L'HOMENATGE A LA VELLESSA 

  F/2018/112
1 

B61557583 TEIXIDOR TOPOGRAFIA, SL 653,40 

08/06/2018 AIXECAMENT TOPOGRÀFIC SOLAR ARCAL DE NOÈ 

  F/2018/112
4 

77294444T MARIA AGUILAR ROSA 22,00 

14/06/2018 DINAR CANTANT FESTA DE LA VELLESSA 

  F/2018/112
5 

B63314132 PRISMA VIC 80,83 

14/06/2018 CÒPIES FOTOS FESTA VELLESSA 

  F/2018/112
6 

B08936643 GODO STRATEGIES S.L.U. 36,30 

14/06/2018 PUBLICITAT FIRA EL TUPÍ 

  F/2018/112
7 

B08936643 GODO STRATEGIES S.L.U. 2.395,80 

14/06/2018 PUBLICITAT FIRA EL TUPÍ 

  



 
 

 
 

F/2018/112
8 

B08936643 GODO STRATEGIES S.L.U. 421,08 

14/06/2018 PUBLICITAT FIRA EL TUPÍ 

   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 20-18 
 
Expedient núm.: 20/18  
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. 
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 



 
 

 
 

alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons el projecte presentat inicialment i la documentació 
entrada posteriorment per la qual es modifica el projecte bàsic 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. 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el document 
d’estadística de la Generalitat. 

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

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. 

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

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

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

- 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 la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 21,11 Ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 



 
 

 
 

 - Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 22,00 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
990,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
395.098,00 € i es considera adequat, ja que es superior al que determina l’ordenança 
fiscal, segons el següent desglòs: 

 
o Base imposable :  395.098,00 € 
o Quota:  395.098,00 € x  2,75 % = 10.865,20 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 395.098,00 € ) =  425,09 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  10.865,20 €  + (Taxa)  425,09 €  =  11.290,29 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 63-18 
 
Expedient núm.: 63/18 
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. 
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat. 
  
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- 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 el full 
d’assumpció de les obres per part d’arquitecte. 

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



 
 

 
 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. 

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

- Es obligatori la instal·lació d’un dipòsit de recollida de les aigües pluvials 
segons la normativa urbanística. 

- 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 i/o que manquin 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.  

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 13,72 Ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 64,19 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
2.888,55 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
127.306,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 164.191,07 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge : 56,63 m2   
Superfície construïda habitatge : 138,42 m2 

304,68 m2 
56,63 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,00(Cu)= 33.434,35 € 

138,42 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 130.757,07 € 
164.191,07 € 

o Base imposable :   164.191,07 € 
o Quota: 164.191,07 € x  2,75 % =  4.515,25 € 

 
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 164.191,07 € ) =  194,19 € 

       

TOTAL: (Impost)  4.515,25 €+ (Taxa)  194,19 €   =   4.709,44 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
5.0.- LLICENCIA OBRES 69-18 
 
Expedient núm.: 69/18  
Objecte: substituir teules velles, col•locació d'aïllament de 8 cm. i teula nova (23 m2). 
Petits acabats interiors 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en substituir teules velles, col•locació d'aïllament de 8 cm. i 
teula nova (23 m2). Petits acabats interiors. 
 
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 substituir teules velles, col•locació d'aïllament 
de 8 cm. i teula nova (23 m2). Petits acabats interiors. 
  
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que 



 
 

 
 

s’utilitzin hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a 
l’obra i de les persones que transitin per la via pública. 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En 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. 

 
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 
2.340,00 € i es considera adequat 
 

o Base imposable :   2.340,00 € 
o Quota:  2.340,00 € x  2,75 % =  64,35 € 

 
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 2.340,00 € ) =  32,34 €    
 

TOTAL: (Impost)  64,35 €  + (Taxa)  32,34 €  =  96,69 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ HAB. PLURIFAMILIAR AV. SANT 
LLORENÇ, XX 
 
Vista la sol·licitud del senyor AAA de llicència de primera ocupació de l’habitatge 
plurifamiliar aïllat situat a l’avinguda de Sant Llorenç, núm. XX 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  al senyor AAA,  la llicència de primera ocupació d'un habitatge 
plurifamiliar, situat a l’avinguda de Sant Llorenç, núm. XX, del qual va obtenir llicència 
d’obres, per a la construcció d’un habitatge plurifamiliar aïllat,  per resolució del dia 13 de 
gener de 2009,  expedient núm. 113/08. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 255 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CONTENIDOR 
 
Vista la sol·licitud de l’interessat, en representació de Kit’s Obres SL, per a l’ocupació 
de la via pública mitjançant la col·locació d’un contenidor al carrer Núria, núm. 12 
d’aquesta població, en relació a l’expedient d’obres núm. 58/18, per la reforma de 
bany, instal·lació de parquet i pintar habitatge de planta primera. Desmuntar teules de 
vessant posterior, reparació de goteres, col·locació aïllament tèrmic i recol·locar teules, 
del qual n’és titular Panificadora de Vic SA. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal. 
 



 
 

 
 

D’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació 
de terrenys d’ús públic. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar l’ocupació de la via pública amb un contenidor i la liquidació de la taxa 
per a la seva ocupació, que és d’un import de 31,47 €, d’acord amb el que disposa 
l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides 
i altres instal·lacions anàlogues. 
 
Segon: Notificar la corresponent liquidació a Panificadora de Vic SA. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- COMUNICACIÓ ACTIVITAT BOVINA DE PRODUCCIÓ DE LLET I PORCINA 
D’ENGREIX A LA FINCA LA BOIXEDA 
 
Vista la comunicació ambiental d’un augment de l’activitat d’explotació bovina de 
producció de llet i porcina d’engreix a la finca La Boixeda, efectuada per Josep Molist 
Boixeda, en representació de la societat Agrícola Ramadera La Boixeda SL. 
 
Vist l’informe desfavorable emès per l’enginyer municipal, que posa de manifest 
l’excés d’unitats de bestiar que consten en la comunicació respecte els límits 
permesos en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya: 
«1. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o 
document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una 
comunicació prèvia comporten, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar 
sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l’exercici del dret o de l’activitat 
afectada des del moment en què es coneixen. 
2. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència 
l’apartat 1 pot comportar també l’inici de les actuacions corresponents i l’exigència de 
les responsabilitats que estableix la legislació vigent». 
 
Es proposa a la Junta de Govern que previ el preceptiu tràmit d’audiència a 
l’interessat, prengui els següents acords: 
 
Primer. Deixar sense efecte la comunicació prèvia ambiental presentada per Josep 
Molist Boixeda, en representació de la societat Agrícola Ramadera La Boixeda SL per 
l’augment d’unitats de bestiar a l’explotació ramadera de la Boixeda. 
 
Segon. Ordenar el cessament de l’augment de l’activitat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- CAMERA VIDEOVIGILANCIA AREA D'APORTACIO DE RESIDUS 
 



 
 

 
 

Vist el canvi de sistema de recollida de residus en el municipi a partir del 19 de 
novembre de 2017 i que va significar la implantació del sistema porta a porta, passant 
de l’anterior sistema de contenidors  al sistema de recollida porta a porta. 
 
Tenint en compte que una de les mesures implantades ha estat l’eliminació dels 
contenidors fixes reduint així a un sol punt les zones habilitades d’aportació de residus; 
i que aquest punt te accés restringit a aquelles persones que disposin de targeta 
d’usuari per reunir les condicions exigides. 
 
Vista la conveniència del control de l’àrea d’aportació mitjançant càmeres de 
videovigilància que garanteixin el bon funcionament del servei, la seguretat i l’accés 
d’aquelles persones autoritzades i evitar qualsevol tipus d’abocament incontrolat. 
 
Vist l’informe dels vigilants municipals i la regidoria de seguretat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar autorització a la Comissió de Control de Dispositiu de 
Videovigilància de Catalunya (CCDVC) per a la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a l’àrea d’aportació del municipi de Sant Julià de Vilatorta, mitjançant el 
tràmit corresponent. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a presentar la sol·licitud. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- AUTORITZACIO DE PAS VI TRIATLO D'OSONA 
 
Vist l’escrit de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i el Club Natació 
Vic ETB, sol·licitant autorització de pas per la VI Triatló d’Osona, prevista pel dia 15 de 
juliol de 2018, que passarà pel municipi de Sant Julià en la prova ciclista, 
aproximadament entre les 11’40 i les 13’00h, i en la que es realitzaran talls puntuals de 
trànsit que aniran a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acord: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 
la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya pel desenvolupament del pas de 
la VI Triatló d’Osona, prevista pel dia 15 de juliol de 2018, que passarà pel municipi de 
Sant Julià en la prova ciclista, aproximadament entre les 11’40 i les 13’00h, i en la que 
es realitzaran talls puntuals de trànsit que aniran a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 
 
Segon. Fer constar a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, com a 
entitats organitzadora de la prova, que la present autorització es condiciona al 
compromís de deixar els voltants de les carreteres per les quals passi la cursa, 
completament netes de deixalles i altres residus, produïts pel desenvolupament de la 
prova. 
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 



 
 

 
 

Natural Guilleries- Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 i BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 
medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 
danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 
als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 
habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’entitat organitzadora assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol 
incidència de l’activitat objecte del present informe. 

 Els organitzadors hauran de seguir les indicacions de les autoritats competents 
puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 
(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT) 

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Notificar la present resolució a la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya i al Club Natació Vic ETB. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- AUTORITZACIO D'US DE LA ZONA DE PICNIC PER A TALLER DE RATAFIA 
 
Vist l’escrit de l’interessat, sol·licitant autorització per poder fer ús de la zona de pic-nic 
de la font d’en Pau per a realitzar un taller de ratafia, previst pel dia 30 de juny de 
2018.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització a l’interessat pel desenvolupament del taller de ratafia a 
la zona de pic-nic de la font d’en Pau, previst pel dia 30 de juny de 2018. 
 
Segon. Fer constar a l’interessat, com a persona responsable, que la present 
autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants dels espais pels quals 
es desenvolupi el taller, completament nets de deixalles i altres residus, produïts pel 
desenvolupament de l’activitat. 
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries- Savassona, per raó de la seva competència. 
  
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 



 
 

 
 

 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 
medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 
danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 
als altres usuaris de l’espai utilitzat i no interfereixi en les activitats habituals 
dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’entitat organitzadora assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol 
incidència de l’activitat objecte del present informe. 

 Els organitzadors hauran de seguir les indicacions de les autoritats competents 
puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 
(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT) 

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Notificar la present resolució a l’interessat.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- SUBVENCIONS IBI FAMILIES MONOPARENTALS 2018 
 
L’article 5.3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles preveu 
l’equiparació entre els/les titulars de famílies nombroses i els/les titulars de famílies  
monoparentals als efectes d’obtenir bonificacions en la quota d’aquest impost en els 
mateixos termes i condicions: 
 

“Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de 
família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost. Tindran dret a una 
bonificació del 50% en la quota íntegra, sempre que l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 
160.000 €, constitueixi l’habitatge habitual de la família i en el qual estiguin empadronats tots els 
membres integrants de la família nombrosa. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com 
a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. En el supòsit de famílies 
nombroses amb pares separats i amb la custòdia dels fills compartida, s’aplicarà la meitat de la 
bonificació prevista a d’immoble de cada progenitor, sempre i quan no superi el valor establert i el 
progenitor figuri empadronat en l’immoble objecte de bonificació.” 

 

No obstant, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu en el seu 
article 74.4 com a possibles subjectes de bonificacions potestatives de l’IBI només als/ 
a les titulars de les famílies nombroses. En conseqüència la bonificació del 
percentatge corresponent en la quota de l’IBI a les famílies monoparentals esdevé 
inaplicable. 
 
Amb la finalitat d’eliminar aquesta possible discriminació dels/les titulars de famílies 
monoparentals respecte als/les destinataris/àries de la bonificació establerta en 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, cal establir un sistema 
de subvencions subjecte a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i al RDL 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament. 
 



 
 

 
 

Vistes les bases reguladores de les subvencions destinades als/a les titulars de 
famílies monoparentals per aplicar-los la bonificació potestativa que cada exercici 
aprovi l’Ajuntament per als/ a les titulars de famílies nombroses en els mateixos termes 
i condicions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar les bases reguladores de l’atorgament de subvencions destinades als/ 
a les titulars de les famílies monoparentals per aplicar-los la bonificació potestativa que 
cada exercici aprovi l’Ajuntament per als/ a les titulars de famílies nombroses en els 
mateixos termes i condicions. 
 
Segon: Aprovar la corresponent convocatòria per a l’exercici 2018. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
En aquest apartat els regidors exposen diverses matèries relacionades amb les seves 
delegacions: Flama del Canigó... 
 
 
14.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
14.1.- SOL·LICITUD DE LES ENTITATS ABOGADOS CATALANES POR LA 
CONSTITUCIÓN Y SOCIEDAD CIVIL CATALANA EN RELACIÓ A LL’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA 
 
Vist escrit presentat per dues persones que s’identifiquen com a representats de les 
entitats ABOGADOS CATALANES POR LA CONSTITUCIÓN i SOCIEDAD CIVIL 
CATALANA, demanant la declaració de nul·litat de l’acord plenari d’adhesió de 
l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per a la Independència i el cessament dels 
pagaments de les quotes a l’Associació per part de l’Ajuntament. 

Vista la proposta de resposta de  l’Associació de Municipis per a la Independència amb 
les següents consideracions: 

1. Amb caràcter previ voldríem posar de manifest que les persones que presenten 
aquest escrit en cap cas acrediten la representació que diuen acreditar, i que 
en el supòsit que l’acreditessin, caldria determinar si ostenten la condició 
d’interessats als efectes de poder instar el procediment que demanen, condició 
aquesta que recull el propi article 106, punt primer, de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 

2. Igualment, un cop acreditada la representació que els signants diuen ostentar, 
cal recordar que l’article 14, punt segon, lletra b) de la Llei 39/2015, estableix 
l’obligació per a les persones jurídiques de relacionar-se amb les 
administracions per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de 
l’escrit no s’ajustaria a dita llei.  
 



 
 

 
 

3. L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) és una organització 
associativa dels ens locals de Catalunya, constituïda a l’empara del que 
estableix el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les 
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre 
corresponent. En data 3 de febrer de 2012, la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya va acordar, un cop comprovat que, en la seva 
constitució, s’havien acomplert en tots els seus aspectes el que preveia el 
decret esmentat, inscriure l’AMI en el Registre d’Organitzacions Associatives 
dels Ens Locals de Catalunya, secció complementària, amb el número 
d’inscripció C 025/12. Aquesta inscripció va esdevenir acte ferm i consentit i no 
ha estat objecte de cap recurs o impugnació posterior. 
 

4. L’escrit que motiva aquestes consideracions invoca diverses sentències de 
primera instància sobre dos assumptes que han estat objecte d’impugnació: en 
primer lloc, per impuls de l’Advocacia de l’Estat, la possibilitat que els membres 
de l’AMI puguin establir quotes derivades de la condició de membres, en 
aplicació dels seus propis estatuts; en segon lloc, l’adhesió de determinats 
membres a l’associació, actuacions impulsades per l’associació SOCIEDAD 
CIVIL CATALANA. Cal dir que es tracta de sentències en primera instància, i 
que en ambdós cassos, i sense entrar en el fons de l’assumpte, estan en 
coneixement del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual resoldrà 
sobre aquestes qüestions, que presenten pronunciaments contradictoris en 
primera instància. No cal dir que esperem amb el màxim interès la decisió del 
TSJC, davant la qual adoptarem les decisions que corresponguin. 
 

5. Per tant, a dia d’avui l’AMI segueix sent allò que és des de la seva creació: una 
entitat legalment constituïda, inscrita en els registres corresponents, autoritzada 
per l’administració competent previs els tràmits oportuns, amb uns membres 
que s’han adherit seguint el procediment legalment establert. Només una 
sentència judicial ferma que entri a resoldre sobre la naturalesa de l’AMI, i no 
sentències en primera instància sobre assumptes concrets (amb decisions 
contradictòries, d’altra banda), podrà desvirtuar aquesta realitat jurídica. 
 

6. Instem qualsevol persona que no comparteixi aquesta posició a impugnar la 
pròpia constitució de l’entitat, de manera que cessi l’assetjament al qual es veu 
sotmès el món local català, que ha decidit, de manera lliure i voluntària, 
adherir-se a una entitat legalment constituïda. D’aquesta manera, es deixarien 
de malbaratar recursos públics en un rosari de procediments infinits que no 
volen sinó dificultar l’exercici del dret d’associació dels ens locals. Intentar 
discutir que una associació no pot cobrar quotes als seus membres, els quals 
són els que així ho decideixen, o la capacitat d’un ens per adherir-se a una 
associació municipalista legalment constituïda és una peculiar manera de 
discutir fins a l’avorriment altra qüestió com és la pròpia existència de l’entitat, 
quelcom que sembla que no volen plantejar. 

 
Per unanimitat de tots els membres de la Junta de Govern Local s’acorda comunicar 
aquestes consideracions a les entitats Sociedad civil catalana i Abogados catalanes 
por la Constitución als efectes oportuns. 
 
 
14.2- ALTRES 



 
 

 
 

 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
 
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, 
 


