
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000014  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 2 d´agost de 2021 
Horari: De les 20:55 hores a les 23:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
3.- APROVACIO COMPTES AGBAR 2 TRIMESTRE 2021 
4.- CERTIFICACIÓ 1 DE L'OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS DEL PASSEIG VERDAGUER AL CARRER DEL 
PARE MANYANET" 
5.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA "RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE 
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA" 
6.- LLICENCIA OBRES 172-20 
7.- LLICENCIA OBRES 55-21 
8.- DENEGACIO LLICENCIA OBRES 115-21 
9.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE NOU SOBREEIXIDOR I 
DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE 
EL DOCTOR SANMARTÍ I EL NOU SOBREEIXIDOR 
10.- TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB DISCAPACITAT 
11.- RENÚNCIA AJUTS TÈCNICS I ECONÒMICS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
12.- ALTRES INFORMACIONS 
12.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
12.2.- CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS PUBLICADES 
12.3.- INFORMACIÓ SOBRE LA RESOLUCIÓ PROCESSOS DE SELECCIÓ DE 
PERSONAL: TÈCNICA AUXILIAR DE JOVENTUT. MESTRES LLAR D'INFANTS. 
TÈCNIQUES D'EDUCACIÓ INFANTIL LLAR D'INFANTS 
 12.4.- PRECS I PREGUNTES 
 
 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 12 de juliol de 2021, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
2.0.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 14/2021 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 les següents 
relacions 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/2021/1320 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 
2021/D3/00035
4 

73,67 

09/07/2021 AOC:104592816 6 CARN / 3 CARN / 3 CANELONS DE CARN AMB BEIXAMEL SENSE GLUTEN 

F/2021/1321 B58826819 GRAFICSER A 960 465,85 

09/07/2021 
AOC:104596911 LLOGUER CARPA 3X3 SIMPLE / No s'acceptarà cap reclamació passats 15 dies de la data de 
l'albarà. 

F/2021/1322 B62843578 TRANSPORTS PERE SOLÀ MARTÍNEZ SL 210117 1.122,88 

11/07/2021 AOC:104628116 Hores Camió Trailer 

  F/2021/1323 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210207 109,81 

12/07/2021 AOC:104636885 Abonaments piscina 

  F/2021/1325 B65476954 GRUP MESOSONA SL 2100958 165,77 

13/07/2021 AOC:104728061 FORMAR 3X5 

  F/2021/1326 B61118907 PROKIPTON SL 21   5627 16,04 

13/07/2021 
AOC:104737843 TARRINA BLANCA PP.500 CC (PAQ.50 UN) / TAPA TARRINA TRAN.PP 250/500/750/1000 (PAQ.50 
UN) / ENVAS+TAPA FRON 

F/2021/1328 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL MT/21/0126 1.579,05 

13/07/2021 
AOC:104740432 MANTENIMENT PREVENTIU I SUPORT TÈCNIC PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'01 DE 
JULIOL DE 2021 FINS 30 JUNY DE 202 

F/2021/1329 B64029606 ACCES I CONTROL D'ESBARJO S.L. PC21 252 312,18 

13/07/2021 AOC:104742125 3 CONTROLADORS D'ACCÉS  Dia 09/07 de 21h a 01h 

F/2021/1330 4498XXXX 
 

9 300,00 

13/07/2021 AOC:104681645 Club de lectura 'Argelagues' a Sant Julià de Vilatorta - 29 de juny de 2021 

F/2021/1332 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211212 17,88 

13/07/2021 AOC:104752273 Reactiu liquid clor lliure A+B ( Corresponents a l'albara 2021/001757 ) 

F/2021/1333 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL COM 211707 10,89 

13/07/2021 AOC:104761845 cessiO mando ocasiO a/cable per fer proves 

F/2021/1335 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210213 3.116,57 



 
 

 
 

13/07/2021 AOC:104769021 Revista Vilatorta Festa Major 2021 

 F/2021/1336 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-189 48,58 

14/07/2021 AOC:104798662 burguer meat de vedella / ous mitja dotzena / bistec extra / pit de pollastre / pernil de gall dindi 

F/2021/1337 47812174G VIRGINIA VALLÈS GASSÓ 21045 1.875,50 

14/07/2021 AOC:104816012 APLEC SARDANES 3/4.07.2021 

 F/2021/1338 B58014754 
SÈPAL - SERVEIS DE PSICOLOGIA APLICADA I DE 
LABORATORI - 

21058 1.759,34 

14/07/2021 
AOC:104829819 Servei d'avaluació psicotècnica dels aspirants a ocupar 1 plaça de Tècnic/a de Joventut / 
Administració de 

F/2021/1339 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0004176 464,01 

14/07/2021 
AOC:104835699 HIPOWAT 150 G/L  TRACT. AIGUA 24 KG / GARRAFA 25/20 LTS B/S / ACID CLORHIDRIC 32% 23 
KG / GARRAFA 25/20 LT 

F/2021/1340 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 21 106 68,34 

15/07/2021 AOC:104888615 ESTIU 7 FONTS I CRIS ESPLAI VARIS / ESTIU 7 FONTS I CRIS ESPLAI VARIS 

F/2021/1341 B08673527 NEIDA S.L. 901 330,00 

15/07/2021 
AOC:104902873 9998 - Ref.: plaça Francesc Macià / 712 - Servei desembussar i netejar canonada / 701 - Import dels 
servei 

F/2021/1342 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL RAD 100118 242,00 

15/07/2021 
AOC:104907858 Publicitat. EL9FM Emissió - Contracte número: 10520048-1 Títol: Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta - Fa 

F/2021/1343 B58826819 GRAFICSER A 988 243,57 

16/07/2021 
AOC:104926979 SAMARRETA SOL.SPORTY BLANCA M/C POLIÉSTER 100% 140gr/m2 COLOR: BLANC TALLA: 1-
S 5-M 2-L 2-XL / TRÀNSFERT S 

F/2021/1344 F08226714 ABACUS 9030324395 11,05 

16/07/2021 
AOC:104932461 CARTRO-PLOMA 3mm. 50X70  / CARTRO PLOMA 3mm DIN A4 5fulls  / BOSSA"ABACUS"TELA 
80x50x20 

F/2021/1345 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210215 261,44 

16/07/2021 AOC:104939238 Abonaments piscina / Jocs de fotocopies amb grapa 11 copies x joc canço 

F/2021/1346 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 120078 19,90 

19/07/2021 AOC:105049149 FUNDA CINTURA 

  F/2021/1347 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 2000 23,47 

19/07/2021 AOC:105059816 LWTN1050 

  F/2021/1348 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0004257 234,85 

19/07/2021 
AOC:105085120 HIPOWAT 150 G/L TRACT. AIGUA 24 KG / GARRAFA 25/20 LTS B/S / BOSSA DEIXALLES 
ROTLLO 55X60 S/NANSA / BOSSA 

F/2021/1349 4781XXXXX 
 

21047 2.117,50 

20/07/2021 AOC:105143770 THE CABRIANS 9.7.2021 / BELLES CANÇONS 16.7.2021 

F/2021/1350 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 447 52,80 

20/07/2021 
AOC:105159882 P20-TACJ-004 - Subm. planta a la Plaça ( de Catalunya. ) / P20-TACJ-004 - Impatieres walleriana ( 
T11cm al 

F/2021/1351 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 448 464,45 

20/07/2021 
AOC:105159969 S20-TACJ-009 - Subministrament flor ( de temporada i programador segons pressupost JAR 
2021/01/116. ) / P2 

F/2021/1354 3394XXXXX 
 

202155 145,20 

20/07/2021 AOC:105176300 Gravació i emissió Ple Municipal presencial 28 de juny de 2021 

F/2021/1355 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 335 8,97 

21/07/2021 
AOC:105219854 REF: MATERIAL RECOLLIT BRIGADA- PAVELLO - ENLLAÇ ROSCA M  POLITILE 25X3/4 JIMTEN / 
COLLARIN SIMPLE POLITIL 

F/2021/1356 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-198 92,11 

21/07/2021 
AOC:105208995 ous mitja dotzena / mandonguilles grans o sopa / mandonguilla de vedella / cuixestes de pollastre / 
format 

F/2021/1357 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/455 315,81 

21/07/2021 AOC:105216640 BUSTIADA REVISTA VILATORTA FESTA MAJOR 

F/2021/1358 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046297333 786,22 

22/07/2021 
AOC:105298584 GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T9  / PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V  / PILA-
ALCALINA-AA-MIGNON-LR6-1,5V  / 

F/2021/1359 4613XXXXX 
 

14-002 376,96 

22/07/2021 AOC:105298175 VALISA MES DE JUNY 

 F/2021/1360 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 876 680,41 



 
 

 
 

22/07/2021 
AOC:105305748 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT 
TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-0200 

F/2021/1361 7709XXXXX 
 

64-A 1.150,08 

22/07/2021 AOC:105313030 Edifici Ajuntament, treballs neteja juliol 

 F/2021/1362 7709XXXXX 
 

65-A 104,75 

22/07/2021 AOC:105313133 Saló Catalunya, treballs neteja juliol 

 F/2021/1363 7709XXXXX 
 

66-A 180,99 

22/07/2021 AOC:105313235 Ca l¿Anglada, treballs neteja juliol 

 F/2021/1364 7709XXXXX 
 

67-A 1.968,42 

22/07/2021 AOC:105313524 Pavelló esportiu, treballs neteja juliol 

 F/2021/1365 7709XXXXX 
 

68-A 60,42 

22/07/2021 AOC:105313646 Marquesines autobus, treballs neteja juliol 

F/2021/1366 7709XXXXX 
 

69-A 1.574,67 

22/07/2021 AOC:105313756 Llar D¿Infants., treballs neteja juliol 

 F/2021/1367 7709XXXXX 
 

70-A 3.842,74 

22/07/2021 AOC:105313997 Escola pública, treballs neteja juliol 

 F/2021/1368 7709XXXXX 
 

71-A 862,50 

22/07/2021 AOC:105314417 Consultori mèdic, treballs neteja juliol 

 F/2021/1369 7709XXXXX 
 

72-A 431,12 

22/07/2021 AOC:105314953 Centre de dia, treballs neteja juliol 

 F/2021/1370 7709XXXXX 
 

73-A 83,74 

22/07/2021 AOC:105315549 Aula de Cultura, treballs neteja juliol 

 F/2021/1371 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A615429 154,70 

22/07/2021 
AOC:105311247 PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 18M. P-108 / PAQUETE-18 PAPEL HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B / 
PAQ-6 ROLLO HYGENIUS/IDE 

F/2021/1372 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A615430 89,87 

22/07/2021 AOC:105311249 PAQ-12 PAPEL HIG. IND. STRONG L-ONE MINI (hi ha l'abonament, no ens correspon) 

F/2021/1373 B64431422 VISIÓ SOLAR S.L. 557 652,95 

23/07/2021 
AOC:105371664 REPARACIÓ DE LES CANONADES ACTUALS DE CLIMATITZACIÓ DEL EDIFICI DEL 
AJUNTAMENT DE SANT JULIA DE VILATORTA 

F/2021/1374 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 62 74,75 

23/07/2021 AOC:105369289 REVISAR JUMPER MATRICULA, LLUMS, 

F/2021/1375 3932XXXXX TROFEUS 52  188,76 

23/07/2021 AOC:105391279 1235-2 CAMPIONS 1A. CAT, 2A. CAT, 3A CAT. / 1235-3 FINALISTES 1A. CAT, 2A. CAT, 3A CAT. 

F/2021/1376 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A615606 38,14 

23/07/2021 AOC:105380568 PAQUETE-18 PAPEL HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B 

F/2021/1377 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-202 81,35 

23/07/2021 AOC:105393749 CONCURS DE BOTXES FESTA MAJOR: / Llonganissa / Fuet 

F/2021/1378 3394XXXXX 
 

43 2.117,50 

24/07/2021 
AOC:105438046 Per l'actuació de ÒSCAR TRAMUYERES amb l'espectacle Monòleg el dia 23 de juliol del 2021 a Sant 
Julià de V 

F/2021/1379 B58826819 GRAFICSER A 1061 604,13 

24/07/2021 
AOC:105439465 POLO ALTA VISIBILITAT WT.C3843 M/LLARGA 100% COTÓ COLOR: MARÍ/GROC FLUOR 
TALLES: 2-L 8-XL 2-XXL / POLO ALT 

F/2021/1380 3394XXXXX 
 

36 1.452,00 

25/07/2021 AOC:105456191 Per l'actuació de XIP XAP amb l'espectacle La veritable història dels 3 porquets el dia 24 de juliol del 2 

F/2021/1381 3394XXXXX 
 

35 6.655,00 

26/07/2021 
AOC:105463521 Per l'actuació de VENUS ORQUESTRA amb l'espectacle Concert i Ball el dia 25 de juliol del 2021 a 
Sant Juli 

F/2021/1382 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A615694 72,72 

26/07/2021 AOC:105465110 DESINBAC TOL 1L +  PISTOLA / GARRAFA GERMESAN MANOS 5 KG. 

F/2021/1383 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 2104004180 68,51 

26/07/2021 
AOC:105465927 281.000.00.1-VÁLVULA ALIMENTACIÓN LATERAL IMPULS 380-GEBERIT / 282.302.21.2-
MECANISMO DESCARGA GEBERIT SER 

F/2021/1391 4583XXXXX 
 

Emit-21- 8 2.224,05 



 
 

 
 

27/07/2021 AOC:105507872 curset de natació ( curs de natació, extraordinaries ) 

F/2021/1393 B65476954 GRUP MESOSONA SL 2101106 165,77 

27/07/2021 AOC:105558671 FORMAT 3X5 

  F/2021/1394 B65476954 GRUP MESOSONA SL 2101020 165,77 

27/07/2021 AOC:105558756 FORMAT 3X5 

  F/2021/1395 G61685855 ASSOCIACIÓ CULTURAL COBLA CANIGÓ 47 950,00 

27/07/2021 AOC:105534873 AUDICIÓ DE SARDANES AL PARC DE LES 7 FONTS EL 25-07-21 

F/2021/1397 B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 0210530046 122,14 

28/07/2021 AOC:105614742 Tapa-marco HIDRÁULICA 530530 B-125 / PORTS 

F/2021/1398 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-207 5,70 

28/07/2021 AOC:105607657 fuet extra casa gallart / concurs de botxes festa major 

F/2021/1399 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q21/211161986 39,81 

28/07/2021 
AOC:105615137 Internet FO - Manteniment Servei Inactiu (,Carrer De Sant Ponç , 18 (Sant Julià de Vilatorta)) / ¿ 
Interne 

F/2021/1401 7729XXXXX 
 

2021/071 154,00 

28/07/2021 AOC:105646458 Pel servei minibús Llar d'Infants Patuleia a Casablanca de Taradell 

F/2021/1402 7729XXXXX 
 

2021/074 506,00 

28/07/2021 
AOC:105646782 Pel servei de 2 autocars (55+22)places Sant Julià - Ballsau terreny d'acampada el dia 1 de juliol / Pel 
se 

F/2021/1403 7729XXXXX 
 

2021/076 635,00 

28/07/2021 AOC:105647082 Pel servei autocar a WATERWORLD el dia 8 de juliol 

F/2021/1404 B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. FV210559 2 71,39 

28/07/2021 
AOC:105643633 XAPES TIPUS CARTELA MONUMENT SARDANA ( Identificador del objeto facturado: XAPES TIPUS 
CARTELA MONUMENT SA 

F/2021/1405 B17982166 ALKIRENT SERVI SL FA FA21005062 1.461,00 

29/07/2021 
AOC:105692244 EXTRA: BUIDAT, NETEJA, REPOSICIÓ PAPER I LÍQUID DIES 23, 24 I 25/07 . [ Devuelto 25/07/2021 
] ( FESTA MAJO 

F/2021/1406 B64029606 ACCES I CONTROL D'ESBARJO S.L. PC21 275 2.417,74 

29/07/2021 
AOC:105721648 4 Auxiliars 23/07 de 21h a 00:45h / 2 Controldors d'accés 23/07 de 21h a 00:45h / 4 Auxiliars 24/07 de 
17h 

F/2021/1407 4804XXXXX 
 

TC1-2107-0804 56,89 

29/07/2021 AOC:105727514 Menu DIARI / Cafè / Tallat, tribunal places llar d'infants 

F/2021/1408 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL p 351 23,60 

29/07/2021 AOC:105723175 DESPLAÇAMENT FORA PLAÇA 

 F/2021/1409 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 389 68,37 

29/07/2021 AOC:105723680 HORA TECNIC / DESPLAÇAMENT FORA PLAÇA 

F/2021/1412 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 211578 122,27 

30/07/2021 AOC:105758940 lloguer contenidor 20m3 / adaptació contenidor 20m3 

F/2021/1413 B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 156 653,40 

30/07/2021 AOC:105764973 SPOTS I REPORTATGE EMÈS PER CANAL TARONJA DE LA FESTA MAJOR 2021 - JULIOL 

F/2021/1414 7709XXXXX 
 

30 2.333,48 

14/07/2021 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALIMENTACIÓ PER LA LLAR D'INFANTS 

F/2021/1415 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 117413 11,40 

16/07/2021 PILES PANASONIC RODONES 

  F/2021/1416 3394XXXXX 
 

09/2021 1.560,52 

14/07/2021 
ASSESSORAMENT PSICOLOGIC SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÑO A DONES DE L'OFICINA TÈCNICA 
D'IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI 

F/2021/1417 B58491978 PEIXOS POVEDANO 700 12,00 

17/07/2021 GEL 

   F/2021/1418 G66184755 ASSOCIACIÓ CULTURAL KONVENT 023 90,00 

20/07/2021 PARTICIPACIÓ TALLER DE TORN AL KERAMIK 

 F/2021/1419 7729XXXXX 
 

2 2.991,50 

20/07/2021 289 DINARS I ENTREPANS PEL CAMP TORTÍ 

 F/2021/1420 7729XXXXX 
 

2B 2.214,00 



 
 

 
 

20/07/2021 236 DINARS CAMP TORTÍ I SOPAR I DINAR CAVALCADA REIS 

F/2021/1421 33957534N 
 

02 2.352,94 

02/08/2021 COL.LABORACIÓ EN FORMACIÓ FIRA KERAMIK 2021 

 F/2021/1422 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 2021/4/11085 19,50 

27/07/2021 TINT PEL CASAL D'ESTIU 

  F/2021/1423 B61367306 VICENÇ PIERA SL 211/271 16,50 

27/07/2021 PIUNTURES PEL CASAL D'ESTIU 

  F/2021/1424 B66923657 MAXI CASA 2021045615 20,10 

27/07/2021 GLOBOS I BOSSA CONFETTI PEL CASAL D'ESTIU 

 F/2021/1425 B66923657 MAXI CASA 2021045065 12,55 

27/07/2021 JERINGA PASTELERA I GOMES ELÀSTIQUES PEL CASAL D'ESTIU 

F/2021/1426 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 45,83 

27/07/2021 SAMARRETES CASAL D'ESTIU 

  F/2021/1427 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 571 68,37 

30/07/2021 AOC:105824583 HORES TECNIC / DESPLAÇAMANET FORA DE PLAÇA 

F/2021/1428 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 2101429 181,02 

31/07/2021 AOC:105860369 TORNILLO APRIETE MGO.Hº CRUZ 40X12 

F/2021/1432 B61367306 VICENÇ PIERA SL 211/247 8,91 

27/07/2021 PINTURA PEL CASAL D'ESTIU 

  F/2021/1433 B61553327 NOMINALIA INTERNET SL 7210059871 95,59 

27/07/2021 CERTIFICAT SSL DE 22/06/2021 A 22/06/2022 

 F/2021/1434 7707XXXXX 
 

3 119,00 

27/07/2021 EXPOSICIÓ - EL LLAPIS 1662 

  F/2021/1435 
EU52800355
5 

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. 128933599 169,28 

29/07/2021 RENOVACIÓ PLATAFORMA ZOOM 

 F/2021/1436 A08728636 R.V.S.A. B_04202162519 54,94 

30/07/2021 ITV VEHICLE 1955-HFG 

  F/2021/1437 B66499310 PROTECTA VIGILÀNCIA INTEGRAL S.L PV21 183 519,09 

02/08/2021 AOC:105720727 1 Vigilant de seguretat 22/07 a les 00:30 fins les 07h del 23/07 / 1 Vigilant de seguretat 23/07 a les 00: 

F/2021/1438 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 3130 26,04 

02/08/2021 AOC:105910751 IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE 

F/2021/1439 A08001182 SECE SA. 713 72113187 2.296,35 

02/08/2021 
AOC:105915337 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, 

F/2021/1440 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2100929 402,94 

02/08/2021 
AOC:105942240 CONTRAROSCA MF 1/2"X3/4"PLASTIC / ESCORÇA DE PI EXTRA GRANEL / GRAVA VOLCÀNICA 
GRANEL M3 / BIG BAG NOU / P 

F/2021/1441 B60731767 ARTS MANAGERS SL 2021/0414 4.114,00 

02/08/2021 
AOC:105706241 Per l'actuació del grup TAPEO SOUND SYSTEM el dia 24 de juliol de 2021 a la localitat de Sant Julià 
de Vil 

F/2021/1442 B63016422 PERFIL-TER SL F21700354 239,58 

02/08/2021 AOC:105940866 Repara porta d'alumini del pavelló d'esports 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
3.0.- APROVACIO COMPTES AGBAR 2 TRIMESTRE 2021 
 
Vist l’estat de comptes del 2n trimestre de 2021 que presenta AGBAR, en successió 
de SOREA SAU i com a actual empresa arrendatària del servei de subministrament 



 
 

 
 

d’aigua potable a la població, amb un import a favor de l’Ajuntament de 17.313,15 
euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 2n trimestre de 2021 de l’empresa AGBAR per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 17.313,15 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar a AGBAR l'ingrés corresponent al 2n trimestre de 2021 al compte 
bancari núm. ES40 2100 1071 3002 0001 5873 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
 
 
4.0.- CERTIFICACIÓ 1 DE L'OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS DEL PASSEIG VERDAGUER AL CARRER 
DEL PARE MANYANET" 
 
Vist que en la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta de 25 de maig de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de 
l’obra de millora i adequació de les instal·lacions en el tram comprès entre el passeig 
Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Obras, 
Servicios y Mantenimientos Egara S.L. pel preu de 169.600 €, més 35.616 € en 
concepte d’IVA. 
 
Atès que en data 15 de juny de 2021 es va signar l’acta de comprovació del replanteig 
de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que 
és de quatre mesos. 
 
Vista la certificació núm. 1 de l’obra de millora i adequació de les instal·lacions en el 
tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet a Sant Julià de 
Vilatorta, presentada per l’empresa Obras, Servicios y Mantenimientos Egara S.L., 
amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import de 11.093,52 €.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de millora i adequació de les 
instal·lacions en el tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare 
Manyanet a Sant Julià de Vilatorta, per un import de 11.093,52 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 10.450.609.00 del pressupost de despeses per a l’any 2021 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
 
 
5.0.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA "RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE 
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 DE LA ZONA ESPORTIVA DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA" 
 



 
 

 
 

La Junta de Govern Local per acord de 28 de juny de 2021 va aprovar l’expedient de 
licitació i els corresponents plecs de clàusules administratives particulars i tècniques 
del contracte d’obres “Renovació del paviment esportiu de gespa artificial del camp de 
futbol 11 de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”. 
 
A data 29 de juny de 2021 es va publicar l’anunci de licitació així com els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques al perfil del 
contractant podent-se presentar ofertes mitjançant Sobre digital a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública fins el dia 19 de juliol a les 23:59h. 
  
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta les següents 
empreses: 

- Royalverd Service S.L.U. 
- Arico Forest S.L.U. 

 
Vistos els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 1.11) dels Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars del contracte,  la mesa de contractació va efectuar proposta 
d’adjudicació a favor de Royalverd Service S.L.U amb una puntuació total de 100 
punts i se li va requerir la presentació de la documentació exigida a la clàusula 1.19) 
PCAP per procedir amb l’adjudicació del contracte. 
 
A data 23 de juliol de 2021 i d’acord amb la clàusula 1.19) PCAP l’empresa proposada 
com a adjudicatària va accedir al requeriment efectuat per tal que es constituís la 
garantia definitiva per import de 7.575 €, corresponents al 5% de l’import d’adjudicació, 
IVA exclòs; així com l’acreditació de les circumstàncies consignades a la declaració 
responsable aportada que no figuren al Registre oficial d’empreses licitadores. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula 1.10 PCAP l’empresa licitadora ha presentat la 
documentació requerida i, per tant, ha acreditat la solvència tècnica i econòmica 
necessària per poder resultar adjudicatària del contracte. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obres “Renovació del 
paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta” a Royalverd Service S.L.U. per un import de 151.500 €, més 
31.815 € en concepte d’IVA. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  13.342.632.00 del pressupost de despeses vigent. 
  
Tercer.- Notificar l’adjudicació a Royalverd Service S.L.U i requerir-la per a la 
formalització del contracte mitjançant document administratiu i a la presentació del Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.  
 
Quart.- Notificar l’adjudicació a la resta de licitadors que varen presentar proposta en la 
licitació del contracte d’obres. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte 
als efectes de la publicitat corresponent. 
 



 
 

 
 

 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 172-20 
 
     
Expedient núm.:  172/20 
Redactor projecte: Solar Profit Energy Services SL 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Jordi 
Jiménez Nuño i que consisteix en instal·lació solar fotovoltaica.  
 
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, per a l’execució 
de les obres consistents en instal·lació solar fotovoltaica. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars 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. 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació 
prèvia “les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells 
solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.  
El règim de comunicació prèvia que es regula és el de de comunicació 
immediata, aplicant el que preveu l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

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

- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 



 
 

 
 

variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud 
de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

 
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. S’aporta un pressupost de 
14.227,27 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: 
Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de 
l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la 
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 5,0 kW < 15kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 

o Base imposable : 14.227,27 € 
o Quota: 14.227,27 € x  3,00 % =  426,82 € 
      Quota, aplicant el 75% de bonificació: 106,70 € 

 
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 14.227,27 €)=  44,23 € 

 

TOTAL: (Impost)  106,70 € + (Taxa)  44,23 €  = 150,93 Euros 

 
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 55-21 
 
     
Expedient núm.:  55/21 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: escomesa directa de gas canalitzat. Obrir rasa de 0,40 x 1,00 x 1,20 m.  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en escomesa directa de gas canalitzat. Obrir rasa de 
0,40 x 1,00 x 1,20 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 Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en escomesa directa de gas 
canalitzat. Obrir rasa de 0,40 x 1,00 x 1,20 m., situades a carrer de la Mercè, 13, 
d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 22 dies. 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. 

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, telefonia 
aigua, baixa tensió,etc) per tal de complir amb els reglaments i normes 
inherents en cada cas. 

- Serà responsabilitat del sol·licitant l’execució de cates prèvies per tal de 
determinar la situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia 
Local, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., 
si és necessari per l’execució dels treballs. 

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del 
moment de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar 
el restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre 
en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura 
de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 
d’executar de 

la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el 
mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les 
juntes entre l’existent i la reposició. 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra . En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent.  

- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, 
compactada al 98% de l’assaig Marshall. 

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 

- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 
condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 



 
 

 
 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi 
l’estat del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 

 
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. Atès que s’aporta un pressupost de 
250,00 €  es considera adequat. 

 
o Quota:  250,00 x  3,00 % =  7,50 € 

 
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 250,00 €) =  30,25 € 
 

TOTAL: (Impost)  7,50 € + (Taxa)  30,25 € = 37,75 Euros 

 
 
 
 
 
 
8.0.- DENEGACIO LLICENCIA OBRES 115-21 
 
     
Vista la sol·licitud de llicència urbanística per les obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat a la carretera de Vilalleons i entrada al registre general de 
l’Ajuntament en data 19 de juliol de 2021 amb núm. E2021002872. 
 
Vist l’informe desfavorable emès per l’arquitecta municipal,  per tractar-se d’una 
llicència d’obres en un terreny inclòs en l’àmbit de la modificació puntual núm. 7 del 
Poum de Sant Julià de Vilatorta per la correcció del límit en snu per error de 
transcripció en el moment de redacció del Poum de la finca situada a la ctra. de 
Vilalleons amb façanes a la BV-5201, pendent de publicació i per tant encara no 
executiva i per ser vigents els efectes de la suspensió de llicències. 
 
Vist el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de 
llicències urbanístiques, segons la qual el fet imposable consisteix en l’activitat 
administrativa i tècnica per a determinar si procedeix concedir la llicència sol·licitada, 
que efectivament s’ha dut a terme. 
 
Per unanimitat de tots els membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local, s’acorda, 
 
Primer: Denegar la concessió de la llicència urbanística d’obres núm. 115/21, 
sol·licitada en data 19 de juliol de 2021. 
 



 
 

 
 

Segon: Practicar la liquidació de la taxa mínima establerta per l’Ordenança Fiscal núm. 
20 per un import de 25 €. 
 
Tercer: Notificar el present acord als efectes oportuns. 
 
 
 
9.0.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE NOU 
SOBREEIXIDOR I DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN EL 
TRAM COMPRÈS ENTRE EL DOCTOR SANMARTÍ I EL NOU SOBREEIXIDOR 
 
 Vist el projecte de construcció de nou sobreeixidor i de renovació de la xarxa de 
clavegueram del tram del carrer del Doctor Sanmartí i el nou sobreeixidor, redactat per 
l’enginyer de camins, canals i ports Ramon Font Arnedo, per encàrrec de la Diputació 
de Barcelona, amb un pressupost de 44.916,47 €, sense IVA.  
 
Aquest projecte ha estat redactat a conseqüència dels resultats de l’estudi realitzat per 
la Diputació de Barcelona després de comprovar l’existència d’aigües residuals a la 
riera, que conclou el mal funcionament de la xarxa separativa d’aigües residuals i 
pluvials i del pou de registre amb un sobreeixidor mal executat en l’execució de la 
urbanització del pla parcial de la Font d’en Titus. 
 
Vist que compta amb el contingut mínim de seguretat i salut en les obres de 
construcció que preveu el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, 
modificat per Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
Vist el procediment de tramitació que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària “Construcció de nou 
sobreeixidor i de renovació de la xarxa de clavegueram del tram del carrer del Doctor 
Sanmartí i el nou sobreeixidor” i el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut, amb 
un pressupost de 54.348,93 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte per un període de trenta dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal, 
període durant el qual es podran presentar al·legacions davant l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Disposar que en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit 
d’informació pública, el projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de 
prendre cap altre acord. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat.    
 
 
 
10.0.- TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 



 
 

 
 

Vista la sol·licitud i documentació presentada referent a l’atorgament de targeta 
d’aparcament individual per a persona amb discapacitat com a titular no conductora, i 
amb el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2021002904, en data 21 de juliol de 2021 sol·licitant la targeta d’aparcament 
individual per a persona amb discapacitat com a titular no conductora. 

 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa. 
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar targeta d’aparcament individual per a persona amb discapacitat com a 
titular no conductora, amb les condicions establertes en la normativa vigent. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la persona interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedora del 
règim de recursos que li corresponen. 
 
 
 
11.0.- RENÚNCIA AJUTS TÈCNICS I ECONÒMICS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local pel qual es va acordar sol·licitar els recursos 
“Esdeveniments esportius” i “Enquestes de satisfacció d’esdeveniments esportius” del 
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona per a l’any 2021. 
 
Vist que es va concedir per part de la Diputació de Barcelona el recurs tècnic 
“enquestes de satisfacció d’esdeveniments esportius – codi 21/Y/303609” pel Torneig 
BBVA de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta així com també es va concedir el recurs 
econòmic “esdeveniments esportius – codi 21/Y/306994” per un import de 10.717 € per 
a l’actuació del Torneig BBVA de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Atès que finalment no es realitzarà el Torneig BBVA de bàsquet de l’any 2021 i, per 
tant, no es durà a terme l’actuació prevista i per la qual es van sol·licitar els esmentats 
recursos del Catàleg de Serveis. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Renunciar als recursos concedits per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta en el marc del Catàleg de Serveis 2021 següents: 

- Esdeveniments esportius - codi 21/Y/303609. 
- Enquestes de satisfacció d’esdeveniments esportius - codi 21/Y/306994. 

 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el Portal 
Municipal de Tràmits (PMT) als efectes oportuns. 
 
 
 
12.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
12.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte als regidors dels registres d’entrada relatius a queixes i suggeriments 
presentats des de la darrera Junta de Govern Local i que es gestionaran des de cada 
regidoria en funció de les respectives delegacions. 
 
12.2.- CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS PUBLICADES 
 
Es dona compte de les convocatòries publicades per les diferents Administracions 
públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions. 
 
12.3.- INFORMACIÓ SOBRE LA RESOLUCIÓ PROCESSOS DE SELECCIÓ DE 
PERSONAL: TÈCNICA AUXILIAR DE JOVENTUT. MESTRES LLAR D'INFANTS. 
TÈCNIQUES D'EDUCACIÓ INFANTIL LLAR D'INFANTS 
 
Propera Junta de Govern Local 
 
 
 
 
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, 


