
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000012  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 4 de juliol de 2018 
Horari: De les 19:30 hores a les 23:59 hores 
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ASSISTENTS 
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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 
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11.- LLICÈNCIA D'OBRES 73-18 
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13.- ACTIVITAT BOVINA LLOPETA SCP 
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15.- CONTINUÏTAT PROJECTE DESENDOLLA'T 
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L’EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL SALÓ CATALUNYA 
20.- ALTRES INFORMACIONS 



 
 

 
 

20.1.- PROJECTE LA RAMBLETA 
20.2.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ 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 18 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 12/2018 
 
La següent relació de despeses 12/2018 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: 
 
 

N. Operació Data Import tercer Nom terc. Text lliure 

220180003733 05/07/2018 62,91 B63633259 
CASA GALLART 
ARTESANS SL 

pernil gall dindi / ossos espinada / pit de pollastre / cuixes de 
pollastre / ous 

220180003734 05/07/2018 1.499,19 B65022816 
SHOW FACTORY 

PRODUCCIONS SL 
La Ludo (Ludoteca mòbil) 1 monitora 

220180003735 05/07/2018 242,00 B61451399 
CATALANA TELEVISIO 

LOCAL 97 SL 
Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10503050-1 
Títol: Aj Sant Julià de Vilatorta - Bàner Osonenc de l'any EL 

220180003736 05/07/2018 1.785,45 B59376418 
CARBURANTS NURI 

SL 
Gasoil Automoció 

220180003737 05/07/2018 23,84 B55160550 
AMBISIST 

PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

DOSPE AZUL 5 KG. / SALVAUÑAS PROFESIONAL NEGRO 
VILEDA 

220180003738 05/07/2018 81,84 B63042501 
CROSSANDRA, LA 

BOTIGA DELS 
CANELONS SL 

CANELONS CARN 

220180003739 05/07/2018 102,54 B08638520 SICOSA SL 
ALBARAN R 802011053 FECHA 06/06/2018 REF: CARLES / 

CANALETA DLP 75X18MM PARA SUELO / 
ADHES.LOCTITE SUPERGLUE 3 PREC.5GR 

220180003740 05/07/2018 45,81 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( DE LA N'ANNA XICA 13 

BXS-3;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Facturació Con 

220180003741 05/07/2018 1.028,50 B63422208 
ACTUALITY CARPAS 

SL 
Lloguer de material per l'esdeveniment del dia 26 de Juny a 

l'1 de Juliol a Sant Julià de Vilatorta (50%) 

220180003742 05/07/2018 44.367,09 A08146367 

SOREA S.A.U. 
SOCIEDAD REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUAS 

M3 FACTURATS D'AIGUA 2.TR/18 / M3 FACTURATS 
D'AIGUA ABRIL / M3 FACTURARS D'AIGUA MAIG / M3 

FACTURATS D'AIGUA JUNY 

220180003743 05/07/2018 113,32 B60748431 
SERVEIS I 

ACCESSORIS GURB 
SL 

Sortida a reparar roda maquina 

220180003744 05/07/2018 1.213,96 B59980573 PLANES BONES SL MENUS 

220180003745 05/07/2018 1.150,08 77094548C MARIA TERESA Edifici Ajuntament 



 
 

 
 

SOLER I PADROS 

220180003746 05/07/2018 104,75 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Salo Catalunya 

220180003747 05/07/2018 180,99 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Ca l'Anglada 

220180003748 05/07/2018 1.968,42 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Pavelló esportiu 

220180003749 05/07/2018 60,42 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Marquesines Autobus 

220180003750 05/07/2018 1.574,67 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Llar d'Infants 

220180003751 05/07/2018 3.842,74 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Escola Publica 

220180003752 05/07/2018 862,50 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Consultori mèdic 

220180003753 05/07/2018 431,12 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Centre de dia 

220180003754 05/07/2018 83,74 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Aula de Cultura 

220180003755 05/07/2018 587,99 77094548C 
MARIA TERESA 

SOLER I PADROS 
Extres Patuleia Juny-2.018 

220180003756 05/07/2018 10,90 A08619835 ISERN S.A.U. LLAPIS DE MEMORIA TOSHIBA 32 GB USB2.0 

220180003757 05/07/2018 506,81 B61169769 
RECOLLIDA DE 

RESIDUS D'OSONA 
S.L. 

RECOLLIDA DE TRASTOS MES DE JUNY 5,5 H  x  75,02 
¿/H  / ELIMINACIO VOLUMINOSOS MES DE JUNY 1,72 TN  

x  27,98 ¿/TN 

220180003758 05/07/2018 536,37 B61169769 
RECOLLIDA DE 

RESIDUS D'OSONA 
S.L. 

RECOLLIDA DE TRASTOS MES DE JUNY 6 H  x  75,02 ¿/H  
/ ELIMINACIO VOLUMINOSOS MES DE JUNY 1,34 TN  x  

27,98 ¿/TN 

220180003759 05/07/2018 252,37 B61169769 
RECOLLIDA DE 

RESIDUS D'OSONA 
S.L. 

SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLERIA 
MÒBILCorrespondiente a Junio de 2018 

220180003760 05/07/2018 6.870,77 B61169769 
RECOLLIDA DE 

RESIDUS D'OSONA 
S.L. 

SERVEI DE RECOLLIDA PAP DE 
MULTIPRODUCTECorrespondiente a Junio de 2018 

220180003761 05/07/2018 1.817,64 B61169769 
RECOLLIDA DE 

RESIDUS D'OSONA 
S.L. 

TRACTAMENT FORM 30,60 TN  a  54 ¿/TN 

220180003762 05/07/2018 2.168,35 B61169769 
RECOLLIDA DE 

RESIDUS D'OSONA 
S.L. 

SERVEI DE RECOLLIDA PAP DE RSUCorrespondiente a 
Junio de 2018 

220180003763 05/07/2018 10.530,64 B61169769 
RECOLLIDA DE 

RESIDUS D'OSONA 
S.L. 

SERVEI DE RECOLLIDA PAP DE FORMCorrespondiente a 
Junio de 2018 

220180003764 05/07/2018 105,88 77285343F 
JOAN TORRENTS 

FRANCH 
portella de Font den Felix 

220180003765 05/07/2018 74,86 B63633259 
CASA GALLART 
ARTESANS SL 

ossos espinada / bistec de vedella / pernil de gall dindi / 
cuixes de pollastre / mandonguilles sopa o grans / salsitxes 

220180003766 05/07/2018 145,20 B63701775 
BRAUT EIX 

AMBIENTAL SL 

Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( PREVENCIO I 
CONTROL DE LA LEGIONEL LOSI Sistemes d aigua 

sanitaria segons RD 86 

220180003767 05/07/2018 290,40 B63701775 
BRAUT EIX 

AMBIENTAL SL 

Tractament NiD quimic preventiu sistemes de reg per 
aspersio  ( PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL 

LOSI Sistemes d aigua 

220180003768 05/07/2018 459,80 B63701775 
BRAUT EIX 

AMBIENTAL SL 

Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( PREVENCIO I 
CONTROL DE LA LEGIONEL LOSI Sistemes d aigua 

sanitaria segons RD 86 

220180003769 05/07/2018 580,80 B63701775 
BRAUT EIX 

AMBIENTAL SL 

Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( PREVENCIO I 
CONTROL DE LA LEGIONEL LOSI Sistemes d aigua 

sanitaria segons RD 86 

220180003770 05/07/2018 0,65 A82018474 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA SA 

FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: 
CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 084120201 - 

Periodo regular de cuotas: 01/ 

220180003771 05/07/2018 330,09 
   

220180003772 05/07/2018 4,84 A78923125 
TELEFONICA 

SERVICIOS MOVILES 
S.A.U. 

Movistar - Tipus de contracte: Contracte M2M GPRS Pimes - 
Nº de linies: 1 - Lineas Facturadas: 636285354 - Periodo de 

Tr 

220180003773 05/07/2018 140,18 
   

220180003774 05/07/2018 89,37 A28791069 
KONE ELEVADORES 

SA 

CONTRATO KONE CARE CONFORT / Mantenimiento / 
PUERTA / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. 

MARQUES DE LA QUADRA, 1 / 

220180003775 05/07/2018 456,58 A28791069 
KONE ELEVADORES 

SA 

CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / A 
CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. 

MARQUES DE LA QUADRA, 1 / / SE 

220180003776 05/07/2018 27,10 B60581691 MONPAPER REF. LLUIS VILALTA / GOT 330CC.BLANC B-50 

220180003777 05/07/2018 32,23 A58102898 
FERRETERIA 
COMELLA SA 

LLAVE ESTRIADA NORMAL / LLAVE ESTRIADA DOBLE 
DENTAT / LLAVERO PORTAETIQUETA(BO 100U)AZUL / 



 
 

 
 

LLAVERO PORTAETIQUETA(BO 100U 

220180003778 05/07/2018 2.296,35 A08001182 SECE SA. 
Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, 

corresponent a 

220180003779 05/07/2018 430,76 A84619485 YELL PUBLICIDAD SA PÁGINAS BLANCAS ALT PENEDES Y OTRAS LOCALID. 

220180003780 05/07/2018 28,93 B17458985 
FORN DE PA SANT 

JULIA S.L.U. 
PA PATULEIA MES DE JUNY 

220180003781 05/07/2018 89,89 B17694530 

COMERCIAL 
PAPERERA I 

MATERIALS D'OFICINA 
SL 

TALONARI REBUT 10X21 50JOCS 2F / FLUOR STABILO 
CAIXA 10 COLORS / PREU OFERTA FINS EL 30-6-2018! / 

RETOL UNIBALL UB150 EY 

220180003782 05/07/2018 550,09 46120177W JOAQUIN RUIZ BILBAO 
HONORARIS PROCEDIMENT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 421/07 AJUNTAMENT DE CALLDETENS 

220180003783 05/07/2018 2.189,24 46120177W JOAQUIN RUIZ BILBAO 
HONORARIS RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

2/02 

220180003784 05/07/2018 39,59 B64954787 
IMPRESIÓ CATIM 

S.L.U. 
TINTA IMPRESSORA 

220180003785 05/07/2018 1.502,93 B60329679 
CSQ NON 

STOPSHOPS SL 
151 TARGETES T-10 1 ZONA 

220180003786 05/07/2018 535,70 77271095L 

AUTO TAXI SANTA 
EUGÈNIA DE BERGA - 

MARIA MANUELA 
HERNANDEZ 

ANTUNEZ 

RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES DEL 
DISPENSARI 

220180003787 05/07/2018 44,30 B66923657 MAXI CASA MATERIAL PER CASAL D'ESTIU 

220180003788 05/07/2018 41,28 B66923657 MAXI CASA MATERIAL PER LA TROBADA DE FUTBOL EN VALORS 

220180003789 05/07/2018 154,88 A08447369 EL 9 NOU 
Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 
10501944-1 Títol: + Santi Riera Subirachs General Tamany: 

220180003790 05/07/2018 2.062,49 B62348495 LA CINGLERA SL. Formació jardinera i col.locació pedra 

220180003791 05/07/2018 2.626,98 B62348495 LA CINGLERA SL. caseta meteorologica 

220180003792 05/07/2018 156,09 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA LIMPIADOR ANTIGRAFITI 4L 

220180003793 05/07/2018 184,77 J65001661 T52,SCP 
FS16/184 COPA CLÀSSICA 38 cm CAMPIÓ / FS16/182 
COPA CLÀSSICA 30 cm FINALISTA / FS16/182 COPA 

CLÀSSICA 30 cm CAMPIÓ CONSO 

220180003794 05/07/2018 97,28 J65001661 T52,SCP ZAFIR3 - PLACA METACRILAT PERSONALITZADA. 

220180003795 05/07/2018 60,01 E66915471 ARÀLIA FLORS CB Centre variat amb peluix 

220180003796 05/07/2018 168,30 E66915471 ARÀLIA FLORS CB roses vermelles / rams per regal / plantes de kalanchoe 

220180003797 05/07/2018 273,50 B65667479 
CARBURANTS 
MITJORN SL 

0007 CHD- S/PLOMO95 / 0007 CHD- S/PLOMO95 / 1955 
HFG- S/PLOMO95 

220180003798 05/07/2018 776,06 B61194635 
MULTI SERVIS CAPRI 

SL 

***Festa dels avis*** / TAULA 1.80m rodona / Mantel camilla 
blanc 3.6 SATEN / FUNDA CADIRA BLANC / TOVALLÓ 

BLANC / VOL C 

220180003799 05/07/2018 83,15 B60333150 CORRETJA S.L. 
ESCARPA 90X400 PALA SDS-MAX PER ASFALT SOLIDA / 

ESCARPA 24X400 SDS-PLUS SOLIDA 

220180003800 05/07/2018 297,00 77294558E 
JORDI COMASOLIVAS 

I CODINA 
Pels servei autocar 30 places Escola BELLPUIG a Collformic 

el dia 25 de maig 

220180003801 05/07/2018 500,00 77092024A TROFEUS CULI TROFEUS COPA CATALANA DE CICLISME 

220180003802 05/07/2018 114,71 77898598J 
JOSEP MESTRES 

GUMBAU 
MORTERS PEL CONCURS ALLIOLI FESTA MAJOR 

220180003803 05/07/2018 390,25 A08555344 
FRIGORIFICS FERRER 

SA 
SUBMINISTRAMENT CONGELATS PER LA LLAR 

D'INFANTS 

220180003804 05/07/2018 128,00 J66934902 
ELS LLEONS DE 

VILALLEONS SCP 
128 MOS FIRA EL TUPÍ 

220180003805 05/07/2018 8,66 A08361446 PINTUR S.A. 
MATERIAL PER L'ESCOLA BELLPUIG, METYLAN I 

PALETINA CON TRIPLE 

220180003806 05/07/2018 500,00 77294444T MARIA AGUILAR ROSA APERITIU 

220180003807 05/07/2018 133,12 B08614414 
GERMANS JIMENEZ 

S.L. 
TARONGES PER LA CAMINADA POPULAR DE LES 

GUILLERIES 

220180003808 05/07/2018 1.095,17 P0800049I 
CONSORCI GESTIO 
RESIDUS URBANS 

D'OSONA 

Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit 
controlat  (¿/tona) / Tractament de lixiviats (¿/m3) / Cànon 

dep 

220180003809 05/07/2018 800,29 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1          S1 ( FONT D'EN 

TITUS-S/N;08504;CALLDETENES;BARCELONA;ESP ) / 
Facturació Consum Per 

220180003810 05/07/2018 498,60 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( DE RAMON LLULL 
CANTONADA-JOSEP VIC;08504;SANT JULIA DE 

VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Factur 

220180003811 05/07/2018 105,90 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( PLACA MAJOR 7;08504;SANT JULIA DE 

VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL ( 
PLACA MAJOR 7;08504;SA 

220180003812 05/07/2018 430,03 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( DE SANT PONÇ 18;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL ( 



 
 

 
 

DE SANT PONÇ 18;0850 

220180003813 05/07/2018 245,11 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 

Costo Consum ( DE SANT ROC EDIFICI-CAMP-
FUTBOL;08504;SANT JULIA DE 

VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL ( 
DE S 

220180003814 05/07/2018 747,91 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( PASSEIG DE LES MORERES PAVELLO-

S/N LOC .;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORI 

220180003815 05/07/2018 229,89 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( DELS MARQUESOS DE VILALLONGA 24 

ELCO;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL ( 

220180003816 05/07/2018 480,76 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
FACTURACIÓ DEL CONSUM ( AVDA NOSTRA SENYORA 

DE MONTSERRAT 18 BX;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. T 

220180003817 05/07/2018 650,22 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( DE LES PISCINES-S/N.;08504;SANT JULIA 

DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. 
TERRITORIAL ( DE LES PISCINES 

220180003818 05/07/2018 422,22 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
FACTURACIÓ DEL CONSUM ( DEL MONTSENY 27 LOC 

GUARDERIA;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL 

220180003819 05/07/2018 145,97 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( AF SET FONTS-

ILL.PUBLIC;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Facturació Consum 

220180003820 05/07/2018 57,55 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
FACTURACIÓ DEL CONSUM ( PLACA MAJOR 

1;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / 
% DTE. TERRITORIAL ( PLACA MAJOR 1 

220180003821 05/07/2018 314,70 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( PLACA MAJOR 7;08504;SANT JULIA DE 

VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL ( 
PLACA MAJOR 7;08504;SA 

220180003822 05/07/2018 110,18 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( PLACA DE L'ESGLESIA 

JUNT-S/N ET BXS;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Factu 

220180003823 05/07/2018 453,88 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( DE LA MERCE-S/N ST 

ROC;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Facturació Consum 

220180003824 05/07/2018 151,70 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( PLACA DE CATALUNYA-S/N;08504;SANT 

JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. 
TERRITORIAL ( PLACA DE CATA 

220180003825 05/07/2018 77,49 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( AVDA DE PUIG I CUNYER 
53;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) 

/ Facturació Consu 

220180003826 05/07/2018 168,90 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( DE NURIA-

S/N;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP 
) / Facturació Consum Període P3 

220180003827 05/07/2018 159,54 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( LLOC EL SOLA 

ENLLPUBLIC-S/N;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Facturació Co 

220180003828 05/07/2018 105,74 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( DEL TREBALL 

ENLLPUBLIC-C/QUIN-EN-IN;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Factu 

220180003829 05/07/2018 199,34 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( AVDA DE SANT LLORENÇ 

CANTONADA-LL.COMPANYS;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) 

220180003830 05/07/2018 727,09 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( DE LES PISCINES-

S/N;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP 
) / Facturació Consum Per 

220180003831 05/07/2018 395,43 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( DEL PARE MANUEL CAZADOR 2-ESCOLA 

LOC ESCOLA;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRIT 

220180003832 05/07/2018 173,54 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( DELS MARQUESOS DE 

VILALLONGA ENLLPUBLIC;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / F 

220180003833 05/07/2018 322,59 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( PLACA MAJOR 7;08504;SANT JULIA DE 

VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL ( 
PLACA MAJOR 7;08504;SA 

220180003834 05/07/2018 65,90 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 

FACTURACIÓ DEL CONSUM ( MAJOR CASA-

CONSISTORIAL;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL ( 

MAJ 

220180003835 05/07/2018 443,05 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( PLACA DEL MARQUES DE LA QUADRA 

1;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / 
% DTE. TERRITORIAL ( PLA 

220180003836 05/07/2018 238,73 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( CARRETERA 

VILALLEONS QUILOMETRE-S/N 0.1;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / F 

220180003837 05/07/2018 651,72 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( DE CALLDETENES-CEIP BELLP. LOC 

CEIP;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL ( 



 
 

 
 

220180003838 05/07/2018 108,43 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Potència Període P1 ( DE SANT PONÇ 18 

PISCINA;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Facturació Potè 

220180003839 05/07/2018 151,89 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( AVDA DE SANT LLORENÇ-REG 

C.FUTBOL MOT;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL 

220180003840 05/07/2018 414,11 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( AVDA DE SANT LLORENÇ CANTONADA-

CINTO VERDAG;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRIT 

220180003841 05/07/2018 259,86 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( VILALLEONS-

S/N;08504;CALLDETENES;BARCELONA;ESP ) / Facturació 
Consum Període P3 ( VILALLE 

220180003842 05/07/2018 794,51 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( AVDA NOSTRA SENYORA DE 

MONTSERRAT ENLLPUBLIC-S/N *;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. 

220180003843 05/07/2018 130,83 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Costo Consum ( PLACA DEL MARQUES DE LA QUADRA 

14 AULA CULTURA;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TER 

220180003844 05/07/2018 38,74 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
FACTURACIÓ DEL CONSUM ( AVDA NOSTRA SENYORA 
DE MONTSERRAT 20-VARIOS INDTR;08504;SANT JULIA 

DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) 

220180003845 05/07/2018 10,19 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 

FACTURACIÓ DEL CONSUM ( MAJOR CASA-
SNCONSISTORI;08504;SANT JULIA DE 

VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORIAL ( 
MAJ 

220180003846 05/07/2018 60,22 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Potència Període P1 ( PASSEIG DE LES 

MORERES-PAVELLO ESP. MOT;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / 

220180003847 05/07/2018 277,19 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
FACTURACIÓ DEL CONSUM ( DELS MARQUESOS DE 

VILALLONGA 24;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % DTE. TERRITORI 

220180003848 05/07/2018 39,17 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( ZONA ZONA ESPORTIVA 

ENLLPUBLIC;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Facturació 

220180003849 05/07/2018 34,17 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( AF SET FONTS PARCEL-

LA-S/N *;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Facturació C 

220180003850 05/07/2018 447,17 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( POLIGON INDUSTRIAL LA 

QUINTANA ENLLPUBLIC-LDO ET 15326;08504;SANT 
JULIA DE VILATORTA;BARC 

220180003851 05/07/2018 409,96 A81948077 ENDESA ENERGIA SA 
Facturació Consum Període P1 ( URB PARE-

S/N;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP 
) / Facturació Consum Període P3 

220180003852 05/07/2018 92,26 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Alquiler de contador / Consumo suministro gas propano / 

Término fijo / S.A.U. 

220180003853 05/07/2018 104,70 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
S.A.U. / Consumo suministro gas propano / Término fijo / 

Alquiler de contador 

220180003854 05/07/2018 15,14 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Término fijo / Consumo suministro gas propano / Alquiler de 

contador / S.A.U. 

220180003855 05/07/2018 741,11 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Término fijo / S.A.U. / Alquiler de contador / Consumo 

suministro gas propano 

220180003856 05/07/2018 798,70 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Término fijo / Consumo suministro gas propano / Alquiler de 

contador / S.A.U. 

220180003857 05/07/2018 530,71 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
S.A.U. / Alquiler de contador / Término fijo / Consumo 

suministro gas propano 

220180003858 05/07/2018 339,05 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Consumo suministro gas propano / Alquiler de contador / 

S.A.U. / Término fijo 

220180003859 05/07/2018 574,76 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Consumo suministro gas propano / S.A.U. / Alquiler de 

contador / Término fijo 

220180003860 05/07/2018 90,44 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Alquiler de contador / Término fijo / S.A.U. / Consumo 

suministro gas propano 

220180003861 05/07/2018 813,69 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Término fijo / S.A.U. / Consumo suministro gas propano / 

Alquiler de contador 

220180003862 05/07/2018 24,81 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Término fijo / S.A.U. / Alquiler de contador / Consumo 

suministro gas propano 

220180003863 05/07/2018 1.367,76 A66829045 
GAS NATURAL REDES 

GLP SA 
Término fijo / Consumo suministro gas propano / S.A.U. / 

Alquiler de contador 

220180003864 05/07/2018 779,00 G66244054 
ASSOCIACIÓ 

METEOVILATORTA 
Despeses organització V Jornades de l'aeròdrom Vilatorta 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.0.- APROVACIO DE CREDITS INCOBRABLES 
 
Vistes les propostes de declaració de crèdits incobrables formulades per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, en les quals es justifica la instrucció dels respectius expedients administratius 
de constrenyiment contra els corresponents deutors amb un resultat negatiu: 
 

- Relació 17003 que consta de tres expedients, per un import de 146,98 € 
- Relació 17004 que consta de tres expedients, per un import total de 1.021,25 € 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar com a crèdits incobrables les propostes de declaració de crèdit 
incobrable corresponents a les relacions 17003, 17004 formulades per l’ORGT. 
 
Segon.- Donar de baixa els drets reconeguts corresponents als crèdits que figuren a 
les propostes. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària diligenciant 
les propostes. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 64-18 
 
Expedient núm.:  64/18  
Objecte: construcció d'un garatge 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en construcció d'un garatge. 
 
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 garatge. 
 
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. 

- 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. 

- 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 6,15 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: 9.74 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
438,30 €. 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 31.876,68 
€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor 
considerat serà de 33.579,00 €segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal : 

68,25 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,00(Cu)= 33.579,00 € 

 
o Base imposable :   33.579,00 € 
o Quota:   33.579,00 €€ x  2,75 % = 923,42 € 

 
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 33.579,00 €) =  63,57 € 
 

TOTAL: (Impost)  923,42 €  + (Taxa)  63,57 €   =   986,99 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 65-18 
 
Expedient núm.:  65/18 
Objecte: repassar teulada i posar aïllant (50 m2) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en repassar teulada i posar aïllant (50 m2). 
 
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 repassar teulada i posar aïllant (50 m2). 
 
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 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- L'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. 

- Tant la teula com l’afectació al acabat de façana s’adequarà a la carta admesa 
per al Nucli Antic.  

- 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. 

- 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 
3.850,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   3.850,00 € 
o Quota:  3.850,00 €  x  2,75 % =  105,87 € 

 
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 3.850,00 €) =  33,85 € 
 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
Càlcul de la taxa 

Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic 
amb material de construcció, bastides, tanques i altres instal·lacions anàlogues. 
 
5,00 m2 x 2 dies x 1,049 €/m2 =    10,48 € 
 

TOTAL: (Impost)  105,87 € + (Taxa)  33,85 € + (Taxa ocupació) 10,48 € = 150,20 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 66-18 
 
Expedient núm.:  66/18  
Objecte: anivellar terrassa i instal•lar una pèrgola de 5,90 m. x 2,25 m. 
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en anivellar terrassa i instal•lar una pèrgola de 5,90 m. x 
2,25 m. 
 
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 anivellar terrassa i instal•lar una pèrgola de 
5,90 m. x 2,25 m.. 
 
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. 

- Les obres consisteixen en l’anivellament del terreny existent i la col·locació 
d’una pèrgola prefabricada de fusta, sense afectació estructural. 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.  

- 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. 

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

 
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 
1.830,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  1.830,00 € 
o Quota:  1.830,00 € x 2,75 % =  50,32 € 

 
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 1.830,00 € ) =  31,83 € 
 

TOTAL: (Impost)  50,32 €  + (Taxa)  31,83 €  =  82,15 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
7.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 67-18 
 
Expedient núm.:  67/18  
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica per autoconsum 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica per autoconsum. 
 
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 instal•lació solar fotovoltaica per autoconsum. 
 
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’article 4 de l’ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica defineix que els sistemes de captació 
d’energia solar fotovoltaica dels edificis hauran d’instal·lar-se de manera que hi 
quedin integrats arquitectònicament amb l’objectiu de disminuir l’impacte visual 
que aquest tipus de instal·lacions poguessin produir. Preveu en la situació on 
es proposa com “Integració Total”. Els captadors solars que es proposen 
estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle d’inclinació i 
l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es posin i es poden 
separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap cas 
podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el gàlib superior 
format per la línia horitzontal del carener. (veure secció tipus 1de l’ordenança). 

- 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. 

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

- 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. 

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 8.000,00 € 

i es considera adequat 
 

o Base imposable : 8.000,00 € 
o Quota:   8.000,00 € x 2,75 % =  220,00 € 



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  8.000,00 € ) =  38,00 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  220,00 € + (Taxa)  38,00 € =  258,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 68-18 
 
Expedient núm.:  68/18 
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 tècnic i full de justificació del 
control de qualitat. 

- 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. 

- 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 23,28 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. 

 
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 

171.264,03 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. 
El valor considerat serà de 225.347,40 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Superfície construïda garatge : 52,47 m2   
Superfície construïda habitatge : 205.76 m2 

 
52,47 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,00(Cu)= 30.978,28 € 

205,76 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 194.369,12 € 
225.347,40 € 

 

o Base imposable :   225.347,40 € 
o Quota:   225.347,40 € x  2,75 % =  6.197,05 € 

 
 
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  225.347,40 € ) =  255,34 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  6.197,05 € + (Taxa)  255,34 € =  6.452,39 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 70-18 
 
Expedient núm.:  70/18 
Emplaçament:  Pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 3 
Promotor:  JordiMonica SLU 
Redactor projecte: Salvador Erra Castells 
Objecte: reforma d'un porxo en un habitatge unifamiliar aïllat 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
JordiMonica SLU i que consisteix en reforma d'un porxo en 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 JordiMonica 
SLU per a l’execució de les obres consistents en reforma d'un porxo en un habitatge 
unifamiliar aïllat, situades a Pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 3, d’aquest municipi. 
 
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. 



 
 

 
 

- 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.  

- 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 2,01 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. 

 
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 
2.800,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 7.680,12 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

22,30 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 0,70(Ct) x 1,00(Cu)= 7.680,12 € 
 

o Base imposable :  7.680,12 € 
o Quota:  7.680,12 € x  2,75 % =  211,20 € 

 
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 7.680,12  € ) =  37,68 € 
 

TOTAL: (Impost)  211,20 € + (Taxa)  37,68 €    = 2 48,88 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
10.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 72-18 
 
Expedient núm.: 72/18  
Objecte: tirar dos envans 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en tirar dos envans. 
 
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 tirar dos envans. 
 
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.  

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat.  

- 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 500,00 
€ i es considera adequat 
 

o Base imposable : 500,00 € 
o Quota:   500,00 € x  2,75 % =  13,75 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 500,00 € ) =  30,50 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
Càlcul de la taxa 

 
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic 
amb material de construcció, bastides, tanques i altres instal·lacions anàlogues. 
 
1 m2 x 1 dia x 1,049 €/m2 =    1,04 € 
 

TOTAL: (Impost)  13,75 € + (Taxa)  30,50 € + (Taxa ocupació) 1,04 €  =  45,29 Euros 



 
 

 
 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 73-18 
 
Expedient núm.: 73/18  
Objecte: pintar façana 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en pintar façana. 

 
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 pintar façana. 
  
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.  

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per al Nucli Antic. Abans de procedir a pintar, caldrà realitzar unes 
mostres a la façana per tal de que un tècnic de l’Ajuntament hi doni el vist-i-
plau. Així mateix caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de les 
obertures, les quals tindran el mateix tractament en totes les façanes. 

- 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.  

- 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. 

- 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. 

 
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 400,00 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable : 400,00 € 



 
 

 
 

o Quota:   400,00 € x  2,75 % =  11,00 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  400,00 € ) =  30,40 € 

       
 

TOTAL: (Impost)  11,00  € + (Taxa)  30,40 €   = 41,40 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA CAMIÓ GRUA I CONTENIDOR 
 
Vista les sol·licituds de l’interessat, en representació de Kit’s Obres SL, per a 
l’ocupació de la via pública mitjançant la col·locació d’un camió grua per descàrrega de 
material i un contenidor per recollida de runa, al carrer Núria, 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 d’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar l’ocupació de la via pública amb un camió grua i un contenidor i la 
liquidació de la taxa per a la seva ocupació, que és d’un import de 47,72 €, 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. 
 
Sant Julià de Vilatorta, 2 de juliol de 2018 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- ACTIVITAT BOVINA LLOPETA SCP 
 
Vista la comunicació ambiental d’una activitat bovina extensiva d’engreix a la finca del 
Lleopart, efectuada per l’interessat en representació de la societat Llopeta SCP. 
 
Vist l’informe emès pels tècnics del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, segons el qual la càrrega ramadera total de 44 URP obliga a disposar de 



 
 

 
 

terrenys agrícoles addicionals als aportats en la comunicació, perquè supera la 
càrrega màxima. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
segons el qual informa favorablement l’activitat però requereix l’aportació d’un certificat 
signat pel tècnic i titular on es faci constar que les 30,45Ha aportades no es troben 
incloses en cap pla de dejeccions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament es dona per assabentat de 
l’activitat comunicada per la societat Llopeta SCP, condicionada a l’aportació del 
certificat corresponent. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació econòmica per l’aplicació de l’Ordenança fiscal núm.21: 
taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en 
les activitats i instal·lacions, apartat 10: tramitació del procediment de comprovació de 
la comunicació prèvia o declaració responsable per l’obertura d’establiments 
industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència 
ambiental i sense espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat, 
per un import de 218 €. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- CONVENI PER A LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA D'UNA CÀMERA DE 
VIDEOVIGILÀNCIA 
 
En data 16 d’abril de 2018 es va presentar una sol·licitud d’autorització de tres 
càmeres de videovigilància al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
La càmera núm.3 sol·licitada per l’accés al municipi des de la carretera C-25 a la BV-
5202 requereix per a la seva instal·lació la connexió al subministrament elèctric que en 
aquest moment encara no està en servei a la zona d’afectació de la carretera a 
Vilalleons fins que s’executi l’itinerari per a vianants i ciclistes. 
 
Tenint en compte que l’accés al subministrament elèctric s’ha de donar pel sistema 
tècnicament més adequat i pel punts menys perjudicial i incòmode, s’ha redactat  un 
conveni amb la propietat de la finca mes propera a l’emplaçament de la càmera. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb la propietat de la finca de Vora Bosc XX, amb 
l’objecte de connectar el subministrament elèctric a la càmera de videovigilància. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització de l’esmentat Conveni. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
15.0.- CONTINUÏTAT PROJECTE DESENDOLLA'T 
 
Vista l’Acta de la Comissió de seguiment de l’Agència Local de l’Energia del Consell 
que va tenir lloc el 23 de maig a la Sala de Plens del Consell Comarcal d’Osona. 
 
Vistes les tasques realitzades i resultats obtinguts durant el 2017 així com les quotes 
del Conveni i les línies estratègiques per als anys 2018 i 2019. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es troba ja adherit al 
conveni del projecte Desendolla’t mitjançant el qual l’Agència Local de l’Energia 
d’Osona telegestiona dos equipaments municipals: l’escola Bellpuig i la llar d’infants 
“Patuleia”. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la continuïtat d’adhesió al projecte Desendolla’t per a aquest 2018 i 
2019. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’Agència Local de l’Energia d’Osona en 
concepte de la quota 2018 per l’import de 690€. 
 
Tercer.- Preveure en el Pressupost de l’exercici 2019 l’import de 715,88€, en concepte 
de quota en l’aplicació pressupostària corresponent a transferències corrents. 
 
Quart.- Reconèixer a favor de l’Agència Local de l’Energia d’Osona per l’import de 
700€ corresponents al projecte e-gestió dels dos equipaments municipals, per a 
l’exercici 2018. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Agència Local de l’Energia d’Osona. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
16.0.- SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE FOMENT DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
Vist que el passat 16 de maig es va publicar al DOGC la Resolució TES/954/2018, de 
4 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a 
projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus 
municipals, amb un termini de sol·licituds que acaba el proper 15 d’agost. 
 
Vist que la implantació del sistema de la recollida “porta a porta” en el municipi ha 
suposat una despesa superior a la inicialment prevista en contenidors de fracció 
orgànica i sobretot de restes vegetals. 
 
Vist que un bon funcionament de l’àrea d’aportació de residus construïda 
simultàniament a la implantació del nou sistema de recollida requereix un control dels 
usuaris als quals va dirigida l’àrea. 
 



 
 

 
 

Considerant que l’autocompostatge pot contribuir a reduir la recollida d’aquest tipus de 
residus. 
 
Vist que el Consell Comarcal d’Osona ofereix assistència tècnica per a la redacció de 
la documentació necessària per a concórrer a la convocatòria. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, per a les següents 
actuacions: 

- Cubells per a la recollida selectiva de la FORM en el punt de generació. 
- Bosses domèstiques de nansa, de secció i fundes compostables per a la 

recollida selectiva de la FORM. 
- Autocompostatge. 
- Actuacions per a la millora de la gestió de la fracció vegetal. 
- Actuacions d’assessorament, comunicació i informació. 
- Sistemes d’identificació d’usuari. 
- Sistemes de control/limitació d’accés als contenidors. 

 
Segon.- Sol·licitar l’assistència tècnica del Consell Comarcal d’Osona per tal d’elaborar 
el projecte que ha de recollir les actuacions esmentades. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
17.0.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT 
INTEGRAL AL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
Vist l’acord d’aprovació del Programa complementari de suport integral al 
desenvolupament local, en el marc del Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019, i el seu 
règim regulador, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 14 
de juny de 2018. 
 
Vist que l’acord atorga a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un ajut per un import 
total de 76.137,02€ dels quals 19.795,63€ corresponent a l’import concedit per l’any 
2018 i 56.341,39€ per l’any 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’atorgament de l’ajut del Programa complementari de suport integral 
al desenvolupament local per un import de 76.137,02€. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
18.0.- ADHESIÓ A LA XARXA D'ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS 
 



 
 

 
 

La Diputació de Barcelona impulsa una línia de treball de consolidació d’un sistema de 
xarxes de centres educatius de titularitat municipal. Aquesta estratègia de xarxes té la 
intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei 
d’Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a 
l’entorn. Entre altres línies d’actuació, l’assoliment d’aquest objectiu implica enfortir els 
centres educatius de titularitat municipal, en la mesura que contribueixin a ampliar les 
oportunitats educatives. 
 
En concret, des del món local s’entén que les escoles bressol municipals són 
instruments clau en el foment de les polítiques d’atenció als infants de 0 a 3 anys i a 
les seves famílies en l’àmbit de l’educació, fonamental per poder donar resposta a les 
necessitats d’una etapa crucial en la vida de les persones. 
 
Davant aquesta realitat, la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals vol ser un instrument 
que permeti intensificar l’acompanyament als ens locals que són titulars d’aquestes 
escoles, propiciant el diàleg i el treball col·laboratiu. 
 
L’objectiu de la Xarxa és posar en valor la contribució del món local a l’educació de la 
primera infància, i continuar avançant en el suport a la sostenibilitat i la millora 
d’aquests centres educatius, fonamentals per la seva capacitat de detecció i 
modificació de les situacions de risc social o de desigualtat que poden incidir en els 
processos d’aprenentatge futurs i en la transició a les etapes educatives posteriors. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta gestiona i és titular de la 
llar d’infants “Patuleia” i que veu positivament l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol 
Municipals. 
 
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la Xarxa 
d’Escoles Bressol Municipals de la Diputació de Barcelona 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la formalització de la sol·licitud d’adhesió. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
19.0.- LICITACIÓ CONTRACTE D’OBRES PER A LA RENOVACIÓ I MILLORA DE 
L’EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL SALÓ CATALUNYA 
 
Vista la necessitat de renovació i millora de l’equipament escènic del “Saló Catalunya” 
el qual necessitaria adaptar tant elements d’il·luminació com de funcionament i 
seguretat. 
 
Redactat el plec de clàusules econòmic-administratives particulars i el projecte tècnic 
que han de regular la contractació de les obres de renovació i millora de l’equipament 
escènic del “Saló Catalunya”, amb un termini d’execució de 2 mesos a comptar des de 
la signatura del contracte. 
 



 
 

 
 

Vist l’informe emès per secretaria-intervenció relatiu a l’expedient d’aquesta 
contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb més d’un criteri 
d’adjudicació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars i tècniques del contracte d’obres per a la renovació i millora 
de l’equipament escènic del “Saló Catalunya”. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit simplificat abreujat, 
establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà 
de deu dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
20.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
20.1.- PROJECTE LA RAMBLETA 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de les peticions fetes pels veïns de la 
zona afectada pel projecte de La Rambleta en relació a la tala d’arbres que aquest 
implica i les propostes plantejades pels veïns per a la seva protecció. 
 
 
20.2.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
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, 


