
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000020  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 3 de desembre de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:59 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICÈNCIA D'OBRES 127-18 
4.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AV. JAUME BALMES, 24 
5.- ACCEPTACIÓ AJUT PROGRAMA COMPLEMENTARI MILLORA DE 
L'OCUPABILITAT 2019-2020 
6.- ACCEPTACIO PRESTEC INVERSIONS OBRES DIVERSES 2018 
7.- ACCEPTACIO PRESTEC INVERSIONS DIVERSOS BENS MOBLES 2018 
8.- SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES 
PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA 
9.- BECA DE RECERCA JOSEP ROMEU 2019-2020 
10.- SUVENCIO PROJECTES SINGULARS QUE FACILITIN EL PAS A UNA ECONOMIA 
BAIXA EN CARBONI 
11.- ALTRES INFORMACIONS 
11.1.- SERVEI TELECOMUNICACIONS CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA 
11.2.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
11.3.- ASSUMPTES PROPER PLE ORDINARI 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO 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 19 de novembre de 2018, pel qual es proposa a la Junta de 
Govern l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.0.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 20/2018 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 de Sant Julià de Vilatorta 

   Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 

 

Núm. doc. 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2018/2221 A58492117 VICREU S.A. 

 

20180100009193 182,65 

16/11/2018 
AOC:52969305 CARRET AUTOCUT 40 / CARCASSA INFERIOR AUTOCUT / Sat: 
2018//6428 - STIHL - FS 460 / BUGIA NGK CMR6H / DISC D 

15/11/2018 

  F/2018/2223 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 15 124,71 

16/11/2018 AOC:52970501 revisio citroen Jumper 4986DCC 16/11/2018 

  F/2018/2224 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 16 224,04 

16/11/2018 AOC:52970552 canvi pneumatics i revisio 0489FHP 16/11/2018 

  F/2018/2225 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 2018/595 967,68 

16/11/2018 
AOC:52970274 Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  
(¿/tona) / Tractament de lixiviats (¿/m3 

31/10/2018 

  F/2018/2226 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 180008660 127,16 

16/11/2018 
AOC:52986862 COMPROBADOR PILAS DIGITAL 38790 / TORNILLO BROCA 
C/PLANA. DIN 7504P 4.2*32 / TORNILLO BROCA C/PLANA. DIN 75 

15/11/2018 

  F/2018/2227 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

42971 360,11 

19/11/2018 
AOC:53038674 1900612906|SIFON MH CON REGISTRO 125 GRIS PVC / 
7866005012|BEG DET MOV PARED 7M/2,5 180¿ LC-MINI 180 NGO / 

17/11/2018 

  F/2018/2228 B61381745 M.TERRICABRAS S.L. 20180100001196 267,30 

19/11/2018 
AOC:53061971 DESEMBUSSAR TUBERIA WC I REPASSAR GENERAL DE / 
L'ESCOLA BELLPUIG 

31/10/2018 

  F/2018/2229 B08885030 JEP.S.L. 

 

1-004984 69,43 

19/11/2018 
AOC:53066638 BOSSA 70X85 NEGRE G-150 145106 35R-10U. / BOSSA N85X105 
BLAVA G-150 145600 25R-10U. 

15/10/2018 

  F/2018/2230 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A325316 137,00 

19/11/2018 AOC:53056431 GUANTES LATEX T.M. C-100 (7,5 - 8) 16/11/2018 

  F/2018/2231 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 804552 185,86 

19/11/2018 
AOC:53056673 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 
10505880-1 Títol: Aj Sant Julià de Vilatorta 

15/11/2018 

  F/2018/2232 B59996629 
ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ 
SL 

A 1571 377,91 

20/11/2018 
AOC:53114329 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA 
DE PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-02000 

15/11/2018 

  



 
 

 
 

F/2018/2233 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 710 1.264,45 

20/11/2018 
AOC:53119860 S20-TACJ-009 - Servei substitució ( punt informació Sant Julià octubre i 
novembre segons pressupost JAR2018 

20/11/2018 

  F/2018/2234 B55130777 ELECTROSERVYCAT S.L. 2017/175000857 2.400,00 

20/11/2018 AOC:52973069 CORRESPONENT AL TORNEIG DE BÀSQUET 2018 16/11/2018 

  F/2018/2235 G61899043 ASSOCIACIÓ TEATRAL MOUIKÉ 201-18 450,00 

20/11/2018 AOC:53085311 Cinefòrum Veus 19/11/2018 

  F/2018/2237 B60301496 SICAL 

 

001 180821 181,69 

21/11/2018 AOC:53191375 LATERAL D600/950 C600 PLP/ACERO  NEUTRO / PORTES 2 - P 21/11/2018 

  F/2018/2238 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-416 66,39 

21/11/2018 
AOC:53175211 pernil gall dindi / bistec extra / cuixes de pollastre / mandonguilles grans 
o sopa / picada all i julivert 

21/11/2018 

  F/2018/2239 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 180616 3.050,58 

21/11/2018 AOC:53183988 calendari 2019 21/11/2018 

  F/2018/2240 B08638520 SICOSA SL 

 

804006188 184,90 

22/11/2018 
AOC:53206448 ALBARAN R 802020580 FECHA 06/11/2018 REF: CARLES / CANAL 
CLIPAJE DIRECTO 50X80MM 1 COMPTO. / TAPA FINAL 50X 

15/11/2018 

  F/2018/2241 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL G18-0048 70,18 

22/11/2018 
AOC:53247857 NOTA DE REPARACIÓ NÚM.18110 / 
CUINA+PLANXA+FORN+FREGIDORA / FER POSTA A PUNT DE LA MAQUINÀRIA+ 
EXPLICACIÓ D 

20/11/2018 

  F/2018/2242 B65138075 DOSPER CLIMA SL 2018/2394 63,53 

22/11/2018 
AOC:53238123 DISPOSICIÓ SERVEI / DESPLAÇAMENT / MÀ D'OBRA, caldera 
dispensari 

22/11/2018 

  F/2018/2243 A28791069 KONE ELEVADORES SA 0960299067 330,39 

22/11/2018 
AOC:53222975 CABLE ELECTRICO 3X1 REDONDO//ASC. 2/PL. MAJOR, 7/PL. 
MAJOR, 7 / LLAVE EMERGENCIA//ASC. 2/PL. MAJOR, 7/PL. M 

21/11/2018 

  F/2018/2244 B60748431 SERVEIS I ACCESSORIS GURB SL 962 907,26 

22/11/2018 AOC:53280490 CANVI DE PNEU. MAQUINA UNIECO 22/11/2018 

  F/2018/2246 48048100L VERONICA ARROYAVE ARROYAVE FA1811-0151 65,15 

19/11/2018 DINAR SETMANA DE LA CIÈNCIA 2018 17/11/2018 

  F/2018/2247 77271095L AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA 10928 535,70 

20/11/2018 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES DEL DISPENSARI 20/11/2018 

  F/2018/2248 R0800043B MUSEU EPISCOPAL DE VIC - GRÀFIQUES DIAC MAP22/2018 25,00 

21/11/2018 VISITA EXPOSICIÓ TEMPORTAL OSONA, 50 MILIONS D'ANYS ENRERA 19/11/2018 

  F/2018/2249 Q0875009C 
COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES 
TÈCNICS DE CATALUNYA 

0055751468 82,28 

23/11/2018 VISAT ESTUDI SEGURETAT I SALUT PIS CARRER PUIG-L'AGULLA 20/11/2018 

  F/2018/2250 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2018/D3/000450 72,04 

23/11/2018 AOC:53319319 3 CARN / 6 CARN / CARN A GRANEL 23/11/2018 

  F/2018/2251 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 477-A 1.150,08 

25/11/2018 AOC:53352823 Edifici Ajuntament 24/11/2018 

  F/2018/2252 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 478-A 104,75 

25/11/2018 AOC:53352837 Salo Catalunya 24/11/2018 

  F/2018/2253 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 479-A 180,99 

25/11/2018 AOC:53352858 Ca l¿Anglada 24/11/2018 

  F/2018/2254 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 480-A 1.968,42 

25/11/2018 AOC:53352860 Pavello esportiu 24/11/2018 

  F/2018/2255 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 481-A 60,42 

25/11/2018 AOC:53352861 Marquesines autobus 24/11/2018 

  F/2018/2256 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 482-A 1.574,67 

25/11/2018 AOC:53352863 Llar d'infants 24/11/2018 

  F/2018/2258 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 484-A 862,50 

25/11/2018 AOC:53352878 Consultori mèdic 24/11/2018 

  F/2018/2259 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 485-A 431,12 



 
 

 
 

25/11/2018 AOC:53352897 Centre de dia 24/11/2018 

  F/2018/2260 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 486-A 83,74 

25/11/2018 AOC:53352906 Aula de Cultura 24/11/2018 

  F/2018/2261 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 487-A 559,99 

25/11/2018 AOC:53353007 Extres Patuleia  Novembre-2.018 24/11/2018 

  F/2018/2262 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1672834 102,85 

26/11/2018 AOC:53360813 BRIDA NYLON NEGRA 4,5x178  / BRIDA NYLON NEGRA 7,8x540MM 23/11/2018 

  F/2018/2263 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1672833 393,78 

26/11/2018 
AOC:53360904 CJTO. SYSKO CORONAS HSS BI-METAL  / BRIDA NYLON NEGRA 
4,5x178  / BRIDA NYLON NEGRA 3,5x280MM  / BRIDA NYLON 

23/11/2018 

  F/2018/2267 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 18/2018 217,80 

26/11/2018 
AOC:53326473 Minuta d'Honoraris corresponent a la revisió de la modificació puntual 
del POUM de Sant Julià de Vilatorta 

23/11/2018 

  F/2018/2272 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0006926 108,42 

27/11/2018 AOC:53470157 BPSSA DEIXALLES ROTLLO 55/60 S/NANSA 25/11/2018 

  F/2018/2274 B63687578 MAGATZEM JOSEP CANAL S.L. VIC 001517 58,07 

26/11/2018 TERMO DOSIFICADOR INOX 25/10/2018 

  F/2018/2275 B61458832 FORESTAL VIC S.L. 01 4161/18 63,88 

26/11/2018 FUSTES PER TANCA SOBRE FONT DE SANT FÈLIX 15/11/2018 

  F/2018/2276 B66824756 ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA S.L. 1 000080 3.353,21 

28/11/2018 
AOC:53500767 Tall manual de 3 tirs.TMN3-8000. Inclou: - 2 Politges de tir amb sistema 
d'anclatge a perfileria superior e 

27/11/2018 

  F/2018/2277 B66824756 ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA S.L. 1 000081 450,12 

28/11/2018 
AOC:53501153 IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR / Subministrament de cablejat de 
senyal DMX per al control de la il·luminació esp 

27/11/2018 

  F/2018/2278 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604226110 400,24 

28/11/2018 AOC:53513137 Pressupost 312 28 18 18 28/11/2018 

  F/2018/2279 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 201840 108,90 

28/11/2018 AOC:53526987 Gravació Conferència José Antonio Martín Pallín, Diada de Catalunya 28/11/2018 

  F/2018/2280 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A325905 288,11 

28/11/2018 AOC:53506452 TOALLITAS TISSU 2C C-4000 / GERMESAN BACT 5 KG. 27/11/2018 

  F/2018/2281 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-423 70,75 

28/11/2018 
AOC:53496801 ous / 8  / mandonguilles grans o sopa / pernil de gall dindi / cuixes de 
pollastre / salsitxes de porc 

28/11/2018 

  F/2018/2284 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX S201801046 100,00 

30/11/2018 ORQUIDECTOMIA DE DOS GATS 16/10/2018 

    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 127-18 
 
Expedient núm.: 127/18 
Objecte: treure banyera i col•locar plat de dutxa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en treure banyera i col•locar plat de dutxa. 

 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en treure banyera i col•locar plat de dutxa. 
  
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. 

 
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 700,00 
€ i es considera adequat 

o Base imposable :  700,00 € 
o Quota:  700,00 € x 2,75 % =  19,25 € 

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

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  700,00 € ) =  30,70 € 
       

TOTAL: (Impost)  19,25 €  + (Taxa)  30,70 €    =   49,95 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AV. JAUME BALMES, 24 
 
Vista la sol·licitud de l’interessat, per a l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació d’un contenidor a l’avinguda de Jaume Balmes, 24 cantonada carrer de 
l’Albareda, d’aquesta població, per tal de poder-hi dipositar andròmines.  
 
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, els següents acords: 



 
 

 
 

 
Primer.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’ocupació de la via pública, que és d’un 
import de 44,01 €, 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 l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.0.- ACCEPTACIÓ AJUT PROGRAMA COMPLEMENTARI MILLORA DE 
L'OCUPABILITAT 2019-2020 
 
Vist l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 29 de novembre de 
2018 aprovant el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 amb 
una dotació de 24M€, distribuïts en dues anualitats: 12M€ el 2019 i 12M€ el 2020. 
 
Els destinataris d’aquest programa són els municipis i entitats municipals 
descentralitzades de la demarcació de Barcelona, a excepció de la ciutat de 
Barcelona, dins dels quals s’inclou el municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vista la resolució de la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 del Pla Xarxa de Govern Locals 
2016-2019, d’acord amb el dictamen aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 29 de novembre de 2018, la qual atorga a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta un import total de 32.061,92€ en dues anualitats: 16.030,96€ pel 
2019 i 16.030,96€ pel 2020. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament ha d’acceptar l’ajut atorgat abans dels 31 de gener 
de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per un import de 32.061,92 € 
corresponents al Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 del 
Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- ACCEPTACIO PRESTEC INVERSIONS OBRES DIVERSES 2018 
 
Tenint en compte que la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 
com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 



 
 

 
 

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 19 de novembre de 
2018 de sol·licitud del préstec per a la inversió  “Adquisició de diversos béns mobles 
2018”. 
 
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, presentada en data 21 de 
novembre de 2018 a la Diputació de Barcelona per tal de finançar la inversió 
“Adquisició de diversos béns mobles 2018”, la qual complia els requisits establerts, 
segons informe tècnic. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Diputació de Barcelona de 29 de novembre de 
2018, pel qual es va aprovar la concessió del crèdit corresponent al préstec sol·licitat 
per un import de 33.076,06 € (referència 103/2018). 
 
Tenint en compte que el reintegrament del crèdit es farà en 5 anualitats. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar el préstec atorgat per la Diputació de Barcelona per a la inversió 
“Adquisició de diversos béns mobles 2018” per un import de 33.076,06 €.  
 
Segon.- Formalitzar el conveni de concessió del crèdit amb la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Manifestar el compromís de consignar en l’estat de despeses dels 
pressupostos municipals dels exercicis en què s’hagi de reintegrar el crèdit les partides 
corresponents que permetin pagar a al Diputació l’import de les anualitats fixades. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- ACCEPTACIO PRESTEC INVERSIONS DIVERSOS BENS MOBLES 2018 
 
Tenint en compte que la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 
com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 19 de novembre de 
2018 de sol·licitud del préstec per a la inversió  “Obres. Inversions diverses 2018”. 
 
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, presentada en data 21 de 
novembre de 2018 a la Diputació de Barcelona per tal de finançar la inversió “Obres. 
Inversions diverses 2018”, la qual complia els requisits establerts, segons informe 
tècnic. 
 



 
 

 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern Diputació de Barcelona de 29 de novembre de 
2018, pel qual es va aprovar la concessió del crèdit corresponent al préstec sol·licitat 
per un import de 141.923,94€ (referència 104/2018). 
 
Tenint en compte que el reintegrament del crèdit es farà en 10 anualitats. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar el préstec atorgat per la Diputació de Barcelona per a la inversió 
“Obres. Inversions diverses 2018” per un import de 141.923,94 €. 
 
Segon.- Formalitzar el conveni de concessió del crèdit amb la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Manifestar el compromís de consignar en l’estat de despeses dels 
pressupostos municipals dels exercicis en què s’hagi de reintegrar el crèdit les partides 
corresponents que permetin pagar a al Diputació l’import de les anualitats fixades. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE LA ZONA ESPORTIVA 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Vist que en data 30 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament va acordar l’execució de la 
resolució del contracte d’obres per a la construcció dels vestidors de la zona esportiva 
de Sant Julià de Vilatorta per part del Ple de l’Ajuntament, amb un càlcul provisional de 
danys i perjudicis causats a l’Ajuntament, reclamant la indemnització primer amb 
càrrec a la garantia definitiva dipositada en el procés de licitació i la resta directament 
a Axis Patrimoni S.L. 
 
Vist que en data 3 de setembre de 2018 AXIS Patrimoni S.L. va presentar recurs de 
reposició contra la reclamació de l’Ajuntament d’indemnització per danys i perjudicis.  
 
Vist que en data 24 de setembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament va desestimar el 
recurs de reposició presentat per AXIS Patrimoni S.L., acordant l’execució de la 
garantia retinguda i reclamant indemnització per danys i perjudicis a l’empresa 
contractista. 
 
Vist que AXIS Patrimoni va accedir a la notificació de la desestimació del recurs de 
reposició en data 28 de setembre de 2018 i, per tant, s’entén notificat en aquesta data. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va fer efectiva l’execució de l’aval amb 
l’entitat bancària un cop esgotada la via administrativa i, per tant, una vegada ferma la 
resolució. 
 
Vista que l’entitat bancària avaladora va efectuar la transferència de 32.719,05 € a 
favor de l’Ajuntament en data de 17 d’octubre de 2018. 
 



 
 

 
 

Vista la instància presentada per AXIS Patrimoni, S.L. en data 5 de novembre de 2018, 
de sol·licitud de suspensió de l’execució de la resolució del contracte de construcció 
dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta al·legant que provocaria 
perjudicis d’impossible i difícil reparació per a l’empresa. D’altra banda, presenta com a 
sol·licitud subsidiària en cas que no s’estimi la suspensió de l’execució de la resolució 
del contracte i la suspensió del càlcul provisional de danys i perjudicis sol·licitant 
l’ajornament i fraccionament dels danys i perjudicis en 18 mensualitats. 
 
Tenint en compte que en el procediment de resolució del contracte i de reclamació 
d’indemnització per danys i perjudicis s’ha instruït el procediment legal, sense que en 
cap cas s’hagi causat indefensió al contractista. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al·legat per 
l’empresa contractista, el qual determina que la suspensió es pot produir quan 
l’execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació. 
 
Tenint en compte que es tracta d’un supòsit que és susceptible d’avaluació econòmica 
i que amb les dades aportades en aquesta sol·licitud de suspensió per part de la 
societat mercantil es podria presumir la futura insolvència de l’entitat que, si s’escau, 
hauria d’indemnitzar a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’empresa contractista va presentar la sol·licitud de suspensió una vegada 
resolt el recurs de reposició i, per tant, només quedava oberta la via contenciós-
administrativa. 
 
Tenint en compte l’article 129.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-administrativa, segons el qual la sol·licitud de suspensió d’un 
acte administratiu s’ha d’efectuar en l’escrit d’interposició o en el de demanda. 
 
Vist que l’empresa contractista no va sol·licitar la suspensió de l’acte administratiu de 
l’execució de la resolució del contracte quan va interposar el recurs de reposició, i que 
aquest ja va estar resolt, esgotant la via administrativa. 
 
Vist que AXIS Patrimoni S.L. en l’escrit d’interposició del recurs contenciós-
administratiu no ha sol·licitat la suspensió de l’acte administratiu pel qual es fa la 
reclamació de danys i perjudicis, i que encara no ha presentat escrit de demanda 
perquè ha sol·licitat que s’incorpori a l’expedient tramès per l’Ajuntament al Jutjat més 
documentació. 
 
Vist tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de suspensió i d’ajornament i fraccionament de 
l’execució de la resolució del contracte d’obres per a la construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta presentada per AXIS Patrimoni S.L. a 
l’Ajuntament, per causes formals en el sentit que no es correspon en el moment 
procedimental i per causes de fons atenent la possible insolvència de l’entitat 
mercantil. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació per a la ratificació del present acord. 
 



 
 

 
 

Tercer.- Notificar el present acord a AXIS Patrimoni S.L., als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- BECA DE RECERCA JOSEP ROMEU 2019-2020 
 
Vistes les bases reguladores de la beca Josep Romeu 2019-2020, que recullen els 
temes objecte de subvenció. 
 
Vista la convocatòria de la beca en règim de concurrència competitiva, dotada amb 
2.500 € i que preveu la possibilitat d’atorgament d’un accèssit per import de 1.000 € 
com a recompensa immediatament inferior al premi de la beca si es considera que un 
treball mereix aquest reconeixement. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases de la beca Josep Romeu 2019-2020. 
 
Segon.- Convocar la beca corresponent als anys 2019-2020, i fixar el termini de 
presentació de propostes fins el 23 d’abril de 2019 així com es donarà a conèixer el 
veredicte final durant la Fira del Tupí. 
 
Tercer.- Condicionar la despesa a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2019 que 
prevegi a l’aplicació pressupostària corresponent l’import de la beca i de l’accèssit que 
s’atorgui. 
 
Quart.- Publicar les bases i la convocatòria de la beca Josep Romeu 2019-2020 en el 
BOP, en el DOGC, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- SUVENCIO PROJECTES SINGULARS QUE FACILITIN EL PAS A UNA 
ECONOMIA BAIXA EN CARBONI 
 
Essent l'objecte del Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, la regulació del procediment 
per a la concessió directa de subvencions a projectes singulars que facilitin el pas a 
una economia baixa en carboni en l'àmbit de les entitats locals espanyoles, amb càrrec 
als fons FEDER inclosos en l'Eix 4 d'Economia Baixa en Carboni del Programa 
Operatiu plurirregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 2014-2020, 
 
Atès que la finalitat d'aquestes subvencions és incentivar i promoure la realització 
d'actuacions, per part dels municipis espanyols de menys de 20.000 habitants o 
agrupacions formades per municipis de menys de 20.000 habitants que pertanyen a 
una mateixa comunitat autònoma, a més de les ciutats de Ceuta i Melilla, que 
redueixin les emissions de diòxid de carboni mitjançant l'execució de projectes 
singulars d'estalvi i eficiència energètica, mobilitat urbana sostenible i ús de les 



 
 

 
 

energies renovables, d'acord amb el que disposa el Programa Operatiu FEDER de 
Creixement sostenible 2014-2020, 
 
I que segons el seu art.2, punt 1 les subvencions que regula aquest Reial decret 
s'atorgaran per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), com a 
òrgan concedent, als projectes singulars d'economia baixa en carboni, la inversió i 
promoció sigui realitzada per les entitats locals a què es refereix l'article 5, que 
compleixin amb tots i cadascun dels requisits establerts en el citat reial decret, per 
ordre de prelació corresponent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud, 
en l’àmbit de cada comunitat autònoma o ciutats de Ceuta o Melilla, i tot això fins a 
esgotar el pressupost disponible en cada àmbit regional o fins que expiri la vigència del 
Programa especificada en l'article 11 de l'anterior reial decret, 
 
I en l'art.2, punt 2, Les subvencions previstes en el Reial decret són compatibles amb 
altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat que fossin o puguin ser atorgades 
per qualsevol administració públiques o organismes o ens públics, nacionals o 
internacionals, sempre i quan l'import de l'ajut o subvenció, aïlladament o en 
concurrència amb altres incentius, no superi el cost del projecte, 
 
I segons l’art.3, punt 1, les subvencions que preveu aquest Reial decret es finançaran 
amb càrrec als fons FEDER inclosos en l'Eix 4 d'Economia Baixa en Carboni del 
Programa Operatiu Plurirregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 
2014-2020 , d'acord amb les taxes de cofinançament aplicables per a cada comunitat 
autònoma, 
 
I atès que segons l’art.3, punt 5 el cofinançament nacional dels projectes pot procedir 
d'entitats públiques o privades. 
 
I art.3, punt 7 l'entitat beneficiària ha de disposar de pressupost propi per a escometre 
l'actuació, tenint en compte els procediments i límits que preveu la normativa vigent 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que l'import que correspongui al 
cofinançament FEDER es percebrà pel beneficiari un cop conclogui i es certifiqui 
l'actuació. La possibilitat de bestretes està prevista, en funció de la disponibilitat 
pressupostària, d'acord amb les condicions que s'estableixen en la disposició final 
segona d'aquest Reial decret. 
 
I que els projectes singulars objecte de les subvencions previstes en el citat Reial 
decret tenen segons article 4, com a àmbit territorial, municipis amb una població de 
dret de menys de 20.000 habitants, o agrupacions de municipis en els quals cada un 
d'ells tingui menys de 20.000 habitants d'una mateixa comunitat autònoma, incloent-
se, a més, les ciutats de Ceuta i Melilla. La determinació de la xifra d'habitants es 
realitzarà d'acord amb el Reial Decret 636/2016 de 2 de desembre, pel qual es 
declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal 
referides a 1 de gener del 2016. 
 
Atès que podran tenir condició d'entitats beneficiàries les entitats locals que compleixin 
amb l'article 5 del RD 616/2017. 
 
I per acollir-se a la convocatòria segons art.6, els projectes singulars susceptibles de 
les subvencions regulades pel Reial decret hauran d'aconseguir una reducció de les 
emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, la 
mobilitat urbana sostenible o la utilització de fonts d'energies renovables, a través 



 
 

 
 

d'alguna o diverses de les mesures, la descripció completa s'inclou en l'Annex I del 
Reial Decret: 
 
Objectiu Específic: OE 4.5.1 Mobilitat urbana sostenible: Transport urbà net, transport 
col·lectiu, connexió urbana-rural, millores xarxa viària, transport ciclista i 
desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes. 
 
Considerant el contingut de la mesura 8. Implantació de Plans de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS) o plans directors de mobilitat, desenvolupat en l'Annex I de l'indicat 
Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, i en compliment de l'article 12, apartat 4a) de 
l'esmentat Reial Decret, el Ple ACORDA: 
 
Primer- APROVAR la participació i acceptació expressa del procediment regulat pel 
Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de 
subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una 
economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement 
sostenible 2014-2020. 
 
Segon- APROVAR les actuacions que componen el projecte singular subvencionable i 
la dotació pressupostària per fer-la, (quedant l'aprovació pressupostària condicionada 
a l'obtenció de cofinançament FEDER); per al projecte "Implantació d'un itinerari per a 
vianants i ciclistes entre la carretera BV-5201 i al barri de la Font d'en Titus". 
 
Tercer- APROVAR la Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre, a la qual es 
refereix l'article 12, apartat 4c), i que forma part integrant del present acord: 
 
c) Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformen el projecte 
singular, estructurada segons mesura 8. Implantació de plans de mobilitat urbana 
sostenible, segons format i model disponible a la pàgina web de l'IDAE, www.idae.es, i 
que contindrà com a mínim: 

1r Identificació del sol·licitant. 
2n Identificació de les actuacions de cadascuna de les tipologies de mesura 
que conformen el projecte. 
3r Descripció general del projecte, incloent un resum de les mesures que el 
componen, dades de l'emplaçament, consum i emissions de diòxid de carboni i 
característiques tècniques generals, planificació, així com a forma en què es 
pretén dur a terme i contractacions previstes per a seva execució. 
4t Detall per a cada mesura del projecte, que inclourà, almenys, el següent: 
1a Característiques tècniques detallades. 
2a Detalls de consums i / o produccions energètiques expressats en energia 
final, emissions de diòxid de carboni, actuals i futurs. 
3a Detalls de costos energètics actuals i futurs. 
4a Documentació establerta en l'apartat 5 «Justificació documental de 
l'actuació a realitzar (ex ante)» ,. 
5a Pressupost total i desglossat, amb identificació de la inversió i / o despeses 
considerades elegibles. 
6a Planificació en el temps de la convocatòria del procediment de contractació 
pública, del tipus de procediment, del seu procés d'adjudicació i de l'execució 
física i financera de les actuacions i la seva posada en servei. 
7a Relació dels indicadors de productivitat que siguin aplicables d'entre els 
inclosos en l'eix d'Economia Baixa en Carboni del POCS, i els seus valors 
previstos a 31 de desembre de 2018 i 31 de desembre de 2023, si s'escau. 



 
 

 
 

Aquests indicadors estan definits per a cadascuna de les mesures en l'annex I 
d'actuacions elegibles. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
11.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
11.1.- SERVEI TELECOMUNICACIONS CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA 
 
Servei de telecomunicacions al consultori local, necessitat de substituir equip actual. 
Una centraleta amb dos telèfons. Estudiar sistema de trucades amb IP. Gestiona el 
tema la regidoria de sanitat. 
 
11.2.- 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. 
 
 
11.3.- ASSUMPTES PROPER PLE ORDINARI 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es fa un repàs dels temes que cada regidoria inclou 
en la sessió del proper Ple ordinari del proper 17 de desembre de 2018. 
 
De la delegació d’hisenda: 

- Aprovació inicial del pressupost exercici 2019, plantilla i bases d’execució del 
pressupost. 

- Modificació pressupostària 5/2018. 
- Informe trimestral de l’estat d’execució del pressupost 
- Informe de morositat, situació de factures i període mig de pagament del 3r 

trimestre de 2018. 
 
De l’alcaldia: 

- Manifestació de la voluntat de delegar la prestació del servei d’aigua potable i 
sanejament al Consell Comarcal d’Osona 

- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora dels horaris de 
tancament dels establiments de bar i restaurant 

- Xifra de padró d’habitants 2018. 
- Resolucions d’alcaldia 

 
De la regidoria d’urbanisme: 

- Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de resolució de la sol·licitud 
de suspensió de l’execució de resolució del contracte d’obres presentada per 
AXIS Patrimoni SL. 

 
 
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, 


