
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000018  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 5 de novembre de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:40 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 

  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 22/10/2018 
2.- PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ CONTRACTES MENORS RELACIÓ 18/2018 
3.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ CALENDARI FISCAL 2019 
4.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LES PISCINES I 
DE BAR RESTAURANT DEL PAVELLÓ 
5.- LLICÈNCIA D'OBRES 119-18 
6.- LLICENCIA DIVISIÓ PROPIETAT HORITZONTAL  
7.- LLICENCIA DIVISIÓ PROPIETAT HORITZONTAL  
8.- ACTIVITAT LA CUCALA 
9.- PROJECTE ART URBA FEDER 
10.- ALTRES INFORMACIONS 
10.2.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
11.- PUNT RECARREGA VEHICLES ELECTRICS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 22/10/2018 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 22 d’octubre de 2018, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa.   
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ CONTRACTES MENORS RELACIÓ 
18/2018 
 
La següent relació de despeses 18/2018 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: 
  
Ajuntament Sant Julià de Vilatorta.       

Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social   Núm. doc.  Imports 

Data 
registre 

Text explicatiu    Data doc.    

F/2018/2039 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL G18-0014 462,44 

22/10/2018 
AOC:51543002 PERTANY AL CENTRE DE DIA / NOTA DE 
REPARACIÓ NÚM 18041 / RENTAPLATS / CANVIAR 
DOSSIFICADOR ABRILLANTADOR+ D 

19/10/2018 
    

F/2018/2040 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1800611 304,07 

23/10/2018 AOC:51592626 Hores ( Hores dedicades ) 30/06/2018     

F/2018/2041 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1800693 908,95 

23/10/2018 AOC:51593145 Hores ( Hores dedicades ) 31/07/2018     

F/2018/2042 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1800681 278,30 

23/10/2018 AOC:51593146 Hores ( Hores manteniment ) 31/07/2018     

F/2018/2043 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1800682 2.292,41 

23/10/2018 AOC:51593147 Material ( Material  ) 31/07/2018     

F/2018/2044 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1500526 20,13 

24/10/2018 AOC:51646445 SENSEFRESH ORANGE PARA URINARIO 23/10/2018     

F/2018/2045 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-382 46,15 

24/10/2018 
AOC:51644733 pernil de gall dindi / cuixes de pollastre / 
mandonguilles 

24/10/2018     

F/2018/2046 B55107502 MAIG 2011, SL LABORAL SUB 802611 72,00 

24/10/2018 
AOC:51610314 La República - Subscripció: 44574900 
Beneficiari: Ajuntament De Sant Julià De Vilatorta Subscripció 
del 20/ 

23/10/2018 
    

F/2018/2047 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 465-A 1.150,08 

24/10/2018 AOC:51651066 Edifici Ajuntament 24/10/2018     

F/2018/2048 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 466-A 104,75 

24/10/2018 AOC:51651122 Salo Catalunya 24/10/2018     

F/2018/2049 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 467-A 180,99 

24/10/2018 AOC:51651206 Ca l¿Anglada 24/10/2018     

F/2018/2050 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 468-A 1.968,42 

24/10/2018 AOC:51651278 Pavello Esportiu 24/10/2018     

F/2018/2051 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 469-A 60,42 

24/10/2018 AOC:51651347 Marquesines Autobus 24/10/2018     

F/2018/2052 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 470-A 1.574,67 



 
 

 
 

24/10/2018 AOC:51651481 Llar d¿Infants 24/10/2018     

F/2018/2054 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 472-A 862,50 

24/10/2018 AOC:51652109 Consultori mèdic 24/10/2018     

F/2018/2055 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 473-A 431,12 

24/10/2018 AOC:51652456 Centre de dia 24/10/2018     

F/2018/2056 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 474-A 83,74 

24/10/2018 AOC:51652672 Aula de Cultura 24/10/2018     

F/2018/2057 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 475-A 615,99 

24/10/2018 AOC:51653300 Extres Patuleia Octubre-2.018 24/10/2018     

F/2018/2058 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 476-A 58,08 

24/10/2018 AOC:51653387 Extres Ajuntament de Vilalleons 10 Oct 2.018 24/10/2018 

 

  

F/2018/2059 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A323439 160,14 

24/10/2018 
AOC:51651106 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B / 
TOALLITAS TISSU 2C C-4000 

22/10/2018     

F/2018/2060 B08673527 NEIDA S.L.   1294 275,00 

25/10/2018 
AOC:51711471 9998 - Ref.: c/ Montserrat / 712 - Servei 
desembussar i netejar canonada / 706 - Import dels serveis: 

25/10/2018     

F/2018/2061 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 14 50,28 

25/10/2018 AOC:51711311 OLI 10W40 25/10/2018     

F/2018/2062 B63042501 
CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS 
SL 

2018/D3/000406 81,84 

25/10/2018 AOC:51733117 6 CARN 25/10/2018     

F/2018/2063 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1517112 144,03 

26/10/2018 
AOC:51763834 FUSIBLE ENCHUFE 5 AMP.  / FUSIBLE 
ENCHUFE 7,5 AMP.  / FUSIBLE ENCHUFE 25 AMP.  / 
FUSIBLE ENCHUFE 20 AMP.  / 

25/10/2018 
    

F/2018/2064 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 18016087 1.841,71 

26/10/2018 AOC:51771989 Gasoil Automoció 25/10/2018     

F/2018/2074 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-388 75,47 

26/10/2018 
AOC:51780779 panxeta duroc / botifarra crua / formatge edam 
/ pernil gall dindi 

26/10/2018     

F/2018/2076 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1525312 59,17 

29/10/2018 AOC:51849309 GUANTE DE TRABAJO WURTH T:9 26/10/2018     

F/2018/2077 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A323682 162,87 

29/10/2018 AOC:51849074 TOALLITAS TISSU 2C C-4000 25/10/2018     

F/2018/2078 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-389 49,34 

29/10/2018 
AOC:51854772 mandonguilles sopa / ous / ossos espinada / 
pernil gall dindi / cuixes de pollastre / pit de pollastre 

29/10/2018     

F/2018/2079 B58826819 GRAFICSER   A 1666 337,63 

29/10/2018 
AOC:51881703 MOTXILLA PLEGABLE MK.5567 / 
POLIESTER 201D / COLOR: TARONJA / IMPRESSIÓ 
TÈXTIL A 1 TINTA DE / COLOR NEGRE A 

25/10/2018 
    

F/2018/2080 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Rect-Emit- 74 11.167,69 

29/10/2018 
Rect. Emit- 74 / AOC:51863450 REF: PAVELLO  
FLUORESCENT LED 24W TUBE 4000 / DOWNLIGHT LED 
BLANC 18W / CELER DETECTOR MOV 

26/10/2018 
    

F/2018/2081 40602455A ACTISPORT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 18000043 18.007,01 

29/10/2018 AOC:51882607 RESTAURACIÓ PARQUET PAVELLÓ 29/10/2018     

F/2018/2082 B66824756 ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA S.L. 1 000069 41.089,60 

30/10/2018 
AOC:51883143 RENOVACIÓ I MILLORA DE L'EQUIPAMENT 
ESCÈNIC DEL SALÓ CATALUNYA DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA (Número d'expedie 

29/10/2018 
    

F/2018/2083 B98197916 NOVATILU SLU   N 4217 307,82 

30/10/2018 
AOC:51891166 UH1E - Pilona Halos Extraible Conjunto / 
<UH1L - Juego Llaves Pilona Halos Extraible / <UH1B - Base 
Pilona 

19/10/2018 
    

F/2018/2084 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP   8.910,40 

30/10/2018 
AOC:51930862 29/10/2018 / Treure apanalat actual i apanalar 
amb tablero compacta costats planta baixa 

29/10/2018 

 

  

F/2018/2085 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP   2.739,44 



 
 

 
 

30/10/2018 
AOC:51930865 29/10/2018 / Treure apanalat actual i apanalar 
amb tablero compacta de frontals i costat ascenari 

29/10/2018     

F/2018/2086 A08146367 1.382,56 

30/10/2018 
AOC:51942982 RENOVACIÓ DE LA XARXA / ******SEGONS 
PRESSUPOST***** 

30/10/2018     

F/2018/2087 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO Q141717/2018 209,70 

26/10/2018 SOCKS PER PERSONAL LLAR D'INFANTS 29/09/2018     

F/2018/2088 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO A142065/2018 30,00 

24/10/2018 VAL DEL VIALTORTA PAM A PAM 03/10/2018     
F/2018/2089 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A840 211,20 

22/10/2018 RESTES VEGETALS MES DE SETEMBRE 30/09/2018     

F/2018/2090 33940638K JOSEP CURÓS ANDREU 18/7 442,59 

23/10/2018 BOTIFARRA   08/10/2018     

F/2018/2091 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO A142063/2018 69,90 

24/10/2018 SOCKS PER PERSONAL LLAR D'INFANTS 03/10/2018     

F/2018/2092 77271095L 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - 
MARIA MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 

10925 585,20 

26/10/2018 RECOLLIDA I REPARTIMENT BALISSES DEL DISPENSARI 25/10/2018     

F/2018/2093 77271095L 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - 
MARIA MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 

10921 535,70 

26/10/2018 RECOLLIDA I REPARTIMENT BALISSES DEL DISPENSARI 14/09/2018 

 

  

F/2018/2094 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 5062018001622 30,00 

29/10/2018 
VAL REGAL 30 EUROS PER ARNAU VILA PER LA 
RECEPCIÓ DE L'SPECIAL OLYMPICS 

26/10/2018     

F/2018/2095 B58491978 PEIXOS POVEDANO G 2914 12,00 

29/10/2018 GEL PER FESTA VOLUNTARIAT 27/10/2018     

F/2018/2096 B59594614 JARDINERIA CIC S.L.U. 1-1800834 42,45 

29/10/2018 FLORS PER AJUNTAMENT 29/10/2018     

F/2018/2097 33958521X TERESA MANZANO EGUIARES S201801089 50,00 

29/10/2018 ORQUIDECTOMIA GAT 29/10/2018     

F/2018/2098 A08001182 SECE SA.   001 71813259 2.296,35 

31/10/2018 
AOC:51997193 Pel servei de conservació i manteniment de la 
xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

31/10/2018     

F/2018/2099 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP   86,52 

31/10/2018 
AOC:51998256 23/10/218 / Posar passador i pany a porta de 
Casa Anglada H / Pany Jis cromat / Passador pel pla 

31/10/2018     

F/2018/2100 G59193144 
ASSOCIACIO BASQUET SANT JULIA DE 
VILATORTA 

8003 9.000,00 

31/10/2018 
AOC:51970672 34è Torneig BBVA de bàsquet Gran Premi 
Diputació de Barcelona. Despeses organització 2018 

17/10/2018     

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
3.0.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ CALENDARI FISCAL 2019 
 
Vista la proposta de calendari fiscal presentada per l’Organisme de Gestió Tributària 
de Barcelona, es proposa el següent acord: 
 

Concepte Català Data inici 
 vol. 

Data Fi Vol/ 
Domi. 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS –
NO DOMICILIATS- 

02/05/2019 02/07/2019 



 
 

 
 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBNAS – 1ª 
FRACCIÓ- DOMICILIATS 

 01/07/2019 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBNAS – 2ª 
FRACCIÓ- DOMICILIATS 

 04/11/2019 

2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RUSTICS 05/09/2019 05/11/2019 

3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 

01/03/2019 02/05/2019 

10 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 19/09/2019 19/11/2019 

11 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 01/04/2019 04/06/2019 

12 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 01/04/2019 04/06/2019 

16 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 05/09/2019 05/11/2019 

41 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 05/09/2019 05/11/2019 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
4.0.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LES 
PISCINES I DE BAR RESTAURANT DEL PAVELLÓ 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2016 es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, del contracte de gestió 
conjunta del servei de bar-restaurant del pavelló i de bar de les piscines municipals. 
 
El contracte es va adjudicar el 13 de juny a l’interessat, amb una durada de 2 anys a 
comptar a partir de l’1 de juliol de 2016, termini prorrogable tàcitament d’any en any, 
fins a un màxim de dos si cap de les dues parts presenta renuncia, havent-ho de 
comunicar per escrit a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos a la 
finalització del termini de vigència de cada període. 
 
Atès que hi ha coincidència amb el contractista per a resoldre de mutu acord el 
contracte i que esperar el termini de renúncia dificultaria disposar del temps necessari 
per a la tramitació d’una nova contractació i posterior posada en funcionament del 
servei de bar de les piscines concretament, que te un període de servei molt 
determinat. 
 
Vist que el plec de clàusules econòmico-administratives del contracte preveu el mutu 
acord entre l’administració i l’empresari com una de les causes d’extinció del contracte, 
recollida a l’article 241 del Reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
Primer: Resoldre amb efectes 30 de novembre de 2018, de mutu acord amb el 
contractista, el contracte de gestió conjunta del servei de bar-restaurant del pavelló i 
de bar de les piscines municipals. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al contractista, fent-li notar que tots els béns, 
instal·lacions i materials afectes al servei han de revertir a l’Ajuntament en el mateix 
estat en el que els va rebre, per la qual cosa es determinarà una data a efectes de les 



 
 

 
 

comprovacions corresponents i resoldre la devolució de la garantia dipositada pel 
contractista. 
 
Tercer.- Iniciar l’expedient de contractació conjunta dels serveis de bar-restaurant del 
pavelló i de bar de les piscines municipals, mitjançant el procediment corresponent a la 
nova Llei de contractes del sector públic. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 119-18 
 
Expedient núm.:  119/18 
Objecte: canviar 60 m2 de terratzo del terrat 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canviar 60 m2 de terratzo del terrat. 
  
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 canviar 60 m2 de terratzo del terrat. 
  
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.  

- 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 975,00 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable :   975,00 € 
o Quota:   975,00 € x 2,75 % =  26,81 € 

 



 
 

 
 

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 975,00 € ) =  30,97 € 
 

TOTAL: (Impost)  26,81 €  + (Taxa)  30,97 €  =  57,78 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA DIVISIÓ PROPIETAT HORITZONTAL 
 
Vista la instància presentada per la interessada, en data 17 de juliol de 2018, 
registrada d’entrada amb el núm. E2018002695, sol·licitant una llicència urbanística 
per a la constitució d’un règim de divisió en propietat horitzontal. 

 
Vist l’informe favorable de data 30 d’octubre de 2018, emès pels serveis tècnics 
municipals. 
 
[...] 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a la la interessada, llicència urbanística per a la constitució d’un règim 
de divisió en propietat horitzontal de la finca amb  referència cadastral número XXX, 
segons informe tècnic transcrit més amunt i la memòria i plànols degudament 
diligenciats. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 75,00 €, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20. 

 
Tercer.- Notificar la present resolució a la sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICENCIA DIVISIÓ PROPIETAT HORITZONTAL 
 
Vista la instància presentada per l’interessat, en data 23 d’octubre de 2018, registrada 
d’entrada amb el núm. E2018003864, sol·licitant una llicència urbanística per a la 
constitució d’un règim de divisió en propietat horitzontal. 

 
Vist l’informe favorable de data 30 d’octubre de 2018, emès pels serveis tècnics 
municipals. 
 
[...] 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar als interessats, llicència urbanística per a la constitució d’un règim de 
divisió en propietat horitzontal de la finca amb referència cadastral número XXX, 
segons informe tècnic transcrit més amunt i la memòria i plànols degudament 
diligenciats. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 75,00 €, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20. 

 
Tercer.- Notificar la present resolució als sol·licitants fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- ACTIVITAT LA CUCALA 
 
Expedient 3/2018. En data 7 de maig de 2018, l’interessat, en representació de la 
societat M.Vilamala SL, va presentar, davant aquest Ajuntament, una comunicació 
ambiental d’una activitat ramadera de bestiar boví de carn en règim extensiu, a la finca 
La Cucala d’aquest municipi.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
segons el qual informa favorablement l’activitat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat de l’activitat comunicada per la societat M. Vilamala SL. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 
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 de 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:  Retirat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- PROJECTE ART URBA FEDER 
 
Per resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, s’ha obert convocatòria del 
cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020 mitjançant l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual es 
van aprovar les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals 



 
 

 
 

susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6. 
 
El Consell Comarcal d’Osona, a petició de diferents ajuntament de la comarca, pot 
participar en la convocatòria esmentada. 
 
Aquest Ajuntament compleix els requisits i les condicions generals establertes a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el que 
determinen les bases de la convocatòria programa PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, eixos prioritaris 4 i 6, en allò que li afecti, i les establertes en la base 3 de l’annex 
I de les bases reguladores de la mateixa convocatòria. 
 
Aquest Ajuntament està en disposició de presentar davant del Consell Comarcal 
d’Osona, si així ho sol·licita, i als efectes de poder ser presentada davant de qualsevol 
organisme i/o institució la documentació a que es refereix la base 11 de la 
convocatòria del programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
així com de formular declaració sobre tots i cadascun dels extrems que s’hi 
determinen, i, en aquest sentit, es declara  expressament que: 
  

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

 

 L’actuació corresponent a aquest Ajuntament no requereix declaració d’impacte 
ambiental. 

 

 Fins a la data no s’ha obtingut cap subvenció per les mateixes despeses 
elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, adquirint compromís de, en el cas, 
d’obtenir-ne, posar-ho d’immediat en coneixement del Consell Comarcal 
d’Osona, tenint en compte el límit legal que ha de regir per obtenir aquest ajut. 

 

 Complir amb el les obligacions establertes e la base 3 i 21, especialment amb 
l’apartat 21.1, lletra b), de no patir cap modificació de la qual derivi un canvi en 
la naturalesa de la propietat, ni canvi substancial que afecti a la naturalesa, 
objectius o les condicions d’execució de l’operació, entre d’altres. 

 
Es proposa a la Junta de Govern local l’aprovació dels següents acords: 
 
1r.- Sol·licitar al Consell Comarca d’Osona que concorri al programa PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, entre d’altres actuacions, d’acord amb 
l’avantprojecte presentat per aquest Ajuntament següent: 
 

 Projecte d’Art Urbà  per un import total de 35.305 € IVA no inclòs. 
 Centre d’interpretació de les Caramelles per un import total de 116.296 € IVA 

no inclòs. 
  
 

2n.- L’ajuntament posarà a disposició la corresponent disponibilitat pressupostària, la 
qual s’acreditarà en el moment de la signatura del conveni de col·laboració i 
finançament a que es refereix el punt següent. 
  



 
 

 
 

3r.- Que en el termini màxim d’un mes, o el que permeti l’acord de concessió de la 
subvenció, si s’escau, i és inferior  a aquest termini, des de la notificació de la 
concessió de la subvenció, signarà un conveni de col·laboració i finançament 
d’aquesta actuació, de manera conjunta amb la resta d’ajuntament beneficiàries del 
projecte i el Consell Comarcal d’Osona, on es detallaran la forma d’execució de les 
actuacions i el seu finançament, de manera que, es tindrà ben present, que 
l’incompliment d’un dels intervinents, perjudica la totalitat. 
 
4t.- L’Ajuntament es compromet a avançar el pagament de la totalitat del cost de la 
seva actuació, així com de la part proporcional per fer front als costos no elegibles 
directes i indirectes, especialment de la contractació del personal que lideri el 
programa. 
  
5è.- Que s’adoptaran els acords pertinents pels òrgans de govern corresponents per a 
l’execució de l’objecte d’aquesta declaració, així com per a l’execució del programa, si 
s’escau. 
 
6è.- Es designa a Lluís Solanas i Roca com a interlocutor de l’Ajuntament davant el 
Consell Comarcal per coordinar, des del punt de vista municipal, l’actuació a 
desenvolupar.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
10.1.- 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. 
 
11.0.- PUNT RECARREGA VEHICLES ELECTRICS 
 
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 
data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la 
sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) a les empreses seleccionades.  
 
En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils, el corresponent contracte com adjudicataris de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.  
 

L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 



 
 

 
 

articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la 
DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 
198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions 
en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats 
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a 
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables 
de Llei d’organització comarcal, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents,  
 

ACORDS 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Sant Julià de Vilatorta a l’Acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02). 
 
Segon.- Aprovar la contractació, condicionada a la modificació pressupostària 
corresponent,  a l’empresa adjudicatària  ETECNIC Movilidad Eléctrica SRL dels bens 
i/o serveis següents: 
 

- 1 Punt de recàrrega semi-ràpid de 22 kW, l’estudi tècnic, el manteniment i la 
gestió per dos anys del mateix punt.  

 
Tercer.- Incoar expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari  per 
l’import de la contractació del subministrament i servei del punt de recàrrega, per un 
import total de 15.460,03 € (IVA inclòs) corresponents 8.353 € més IVA a l’adhesió a 
l’Acord marc de Mobilitat sostenible i 4.423,88 € més IVA al contracte menor d’obra 
que ha de fer l’Ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària ETECNIC 
Movilidad Eléctrica SRL .  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
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, 


