
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000015  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 7 de setembre de 2021 
Horari: De les 18:00 hores a les 20:15 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 CONTRACTES MENORS 
3.- LLIC. OBRES 74-21 
4.- LLIC. OBRES 99-21 
5.- LLICÈNCIA OBRA 71/21 
6.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT EQUINA CENTRE D'ENTRENAMENT DE CAVALLS 
7.- TRANSHUMANCIA DE CAVALLS 
8.- ADQUICIÓ D'UNA ESCOMBRADORA VIAL A TRAVÉS DE L'ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA DE LA CENTRAL DE COMPRES DE 
L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
9.- CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VIC D'ENCOMANA DE GESTIO PER A 
L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA 
10.- AUTORITZACIO DE PAS 18E RALLY COSTA BRAVA HISTORICS 
11.- AUTORITZACIO DE PAS DEL III RAL·LI TERRA DE L'AIGUA DE VILADRAU 
12.- ACCEPTACIO DE SUBVENCIO DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA PER A LA 
INSTAL·LACIO D'UN EQUIP DE TELEGESTIO A CA L'ANGLADA 
13.- CONCESSIO DE SUBVENCIONS DIRECTES A ENTITATS 2021 
14.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PER A 
ENTITATS DEL MUNICIPI 2021 
15.- CERTIFICACIÓ 2 DE L'OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS DEL PASSEIG VERDAGUER AL CARRER DEL 
PARE MANYANET" 
16.- ALTRES INFORMACIONS 
17.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
18.- CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS  PER ALTRES ADMINISTRACIONS 
 
 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
L’alcalde justifica el canvi de data de la Junta de Govern atenent la coincidència d’un 
acte ineludible de l’agenda d’alcaldia i en conseqüència la sessió 15/2021 de la Junta 
es fa avui amb el mateix ordre del dia previst per ahir, havent avisat prèviament als 
membres que la componen amb la suficient antelació.  
 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la darrera sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2021, proposant l’aprovació de la 
mateixa. 
 
Per unanimitat de tots els membres s’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 15/2021 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 seva necessitat.  
 
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: 
 

Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social Núm. doc. 

 Data registre Text explicatiu 

 

Data doc. Euros 

F/2021/1443 A58492117 VICREU S.A. 20210100007188 165,17 

02/08/2021 
AOC:105950614 Sat: 2021//15662 - STIHL - BR550 / FILTRE COMBUSTIBLE / BUGIA NGK CMR6H / TUB FLEXIBLE 
3,1X5,7X1000 / CARB 

F/2021/1444 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 210006014 72,95 

02/08/2021 
AOC:105967695 LLAVE ESTRIADA NORMAL / PILA DURACELL PLUS POWER 6F22-9V-BL.1 / LLAVE ESTRIADA NORMAL / 
LLAVE ESTRIADA NOR 

F/2021/1445 B58561978 RECLAM PUBLICITARI SL RV21 1108 181,50 

02/08/2021 AOC:105963336 AJUNT. SANT JULIÀ DE VILATORTA RECLAM MAGAZINE 1/2 PÀGINA - PUBLICACIÓ: 22/7/2021 

F/2021/1446 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/21/0064 93,65 

03/08/2021 
AOC:106017577 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM JULIOL 2021 / M2M-4G-CONTRACTE (Desde l'01 de 
gener fins a 31 de 

F/2021/1447 4781XXXXX 
 

21051 11.676,50 

03/08/2021 AOC:105986332 Sonorització gym 20.07.21 / So i llum Pam a Pam 22.07.21 / So i llum Monoleg 23.07.21 / So i llum Tapeo So 

F/2021/1448 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0004548 347,43 

03/08/2021 
AOC:105978812 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60  S/NANSA / HIPOWAT 150 G/L TRACT. AIGUA 24 KG / GARRAFA 25/20 
LTS B/S / ACID 

F/2021/1449 B64958838 PUNTUAJOCS SL 2021/422 513,54 

03/08/2021 AOC:105989393 Dinamització del curs de premonitor/a en el lleure, adreçat a joves d'entre els 14 i els 17 anys, durant e 

F/2021/1451 A08447369 EL 9 NOU PUB 101961 557,57 

03/08/2021 AOC:105970739 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10519695-1 Títol: Aj. Sant Julià de Vilatort 

F/2021/1452 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL TV 100281 1.149,50 

03/08/2021 AOC:105969859 Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10519803-2 Títol: Ajunt. de Sant Julià de Vilatorta - Repo 

F/2021/1453 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 507 417,87 



 
 

 
 

03/08/2021 AOC:106035185 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 5/07.  ) 

F/2021/1454 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2101019 309,76 

03/08/2021 AOC:106051182 Hores ( Assistència informàtica del mes de juliol ) 

  F/2021/1455 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 516 47,19 

03/08/2021 AOC:106053786 P25-TACM-001 - Subministre material mob.urba. ( a la Font d'en Titus. ) / P25-TACM-001 - Recanvi joc manil 

F/2021/1456 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 337 70,83 

03/08/2021 AOC:106038410 REF: MATERIAL ENTRAGT PAVELLO - TUB POLITILE 32 

 F/2021/1457 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 48018 39,33 

03/08/2021 AOC:106038207 Alquiler Cooler / Higienización cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 

 F/2021/1459 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210581 267,41 

04/08/2021 AOC:106111599 Ref.:PORTAR ESCENARI / N.Albara:212164  Data: 14-07-21 / H.Dumper Mercedes / H.Dumper Mercedes Grua 

F/2021/1460 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF21005294 22,01 

04/08/2021 
AOC:106108105 ACV21002747 PALETINA PRO DOBLE SERIE 11 40 MM / ACV21002747 PALETINA PRO DOBLE SERIE 11 
30 MM / ACV2100274 

F/2021/1461 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL E21-0204 42,35 

04/08/2021 AOC:106128194 PERTANY AL CENTRE DE DIA / NOTA REPARACIÓ NÚM: 21291 / TAPA DESCALCIFICADOR ROSCA 

F/2021/1462 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-218 119,49 

04/08/2021 AOC:106151284 ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / pernil de gall dindi / salsitexes porc / croquetes g 

F/2021/1463 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-219 9,25 

04/08/2021 AOC:106151512 Artistes locals: / llonganissa tallada 

  F/2021/1464 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 985016 33,26 

04/08/2021 AOC:106169807 REF.:TPV29 / N.Albara:3608187  Data: 02-07-21 / RODO 1000 / RODO 1/2KG SENSE GLUTEN / TALLAR* 

F/2021/1465 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 984878 128,54 

04/08/2021 
AOC:106169806 REF.:TPV28 / N.Albara:3608182  Data: 01-07-21 / COCA PA CROSSANDRA / BRACETS XOCO SENSE 
GLUTEN / CAMP TORT 

F/2021/1466 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 985019 15,60 

04/08/2021 
AOC:106169809 REF.:TPV28 / N.Albara:3608290  Data: 17-07-21 / CROISSANTS PETITS XOCO CROSSANDRA / COCA PA 
CROSSANDRA / M 

F/2021/1467 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 985018 77,48 

04/08/2021 
AOC:106169808 REF.:TPV28 / N.Albara:3608282  Data: 16-07-21 / COCA SENSE SUCRE CROSSANDRA / COCA PA 
CROSSANDRA / COCA SE 

F/2021/1468 B61557583 TEIXIDOR TOPOGRAFIA, SL 210086 211,75 

04/08/2021 AOC:106172671 OBRA: C/. CREU DEL TALL Situació alineació mur de la nova façana del passatge de La Creu del Tall. Delinea 

F/2021/1469 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 985017 6,22 

04/08/2021 AOC:106169805 REF.:TPV29 / N.Albara:3608257  Data: 14-07-21 / RODO 1/2KG SENSE GLUTEN / PATULEIA 

F/2021/1470 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000621 213,46 

05/08/2021 AOC:106202987 8189 LLJ 07/07 S/PLOM 95 / 8189 LLJ 07/07 DESCOMPTE / S/M 07/07 AD BLUE 10 L. 

F/2021/1471 3395XXXXX 
 

119 59,65 

05/08/2021 AOC:106203865 29/07/21 Acte Mobilitat Urbana (sala actes pavelló) / Serveis tècnics (19:00 a 21:00) 

F/2021/1472 7709XXXXX 
 

31 1.067,74 

05/08/2021 
AOC:106211573 ALBARA 31/21 CAMP TORTI / ALBARA 32/21 SARDANES / ALBARA 33/21 CAMP TORTI / ALBARA 34/21 
PATULEIA / ALBARA 

F/2021/1473 B60333150 CORRETJA S.L. 20210100006057 223,92 

05/08/2021 AOC:106245585 TAPA MARC HID. 500X500 B125 / TAPA MARC HID. 900X900 B125 

 F/2021/1474 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 338 130,29 

05/08/2021 AOC:106242068 REF: CAP- PANTALLA 60X60 LED 4000W 40W BLANCA 220V / TASSA RECICLATGE ECORAEE 

F/2021/1475 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 521 359,37 

06/08/2021 AOC:106275336 S20-TACJ-999 - Suplència Punt d'informació ( de Sant Julià de Vilatorta durant el mes de juliol i agost. ) 

F/2021/1477 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 339 116,09 

06/08/2021 AOC:106303628 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- valvula bola  pvc encolar sp6 40 / HIDROTB 40 

F/2021/1478 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092443554 43,76 

06/08/2021 
AOC:106298322 (FFR) PATATA 10MM 5X2.5  / MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / PATATA DAUS 2X2.5  / DESPESES DE 
PORTS (V)(759013) 

F/2021/1479 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 2304 108,90 



 
 

 
 

06/08/2021 AOC:106285357 LW1106AXX, impressora pavelló 

  F/2021/1482 7709XXXXX 
 

74-A 50,82 

09/08/2021 AOC:106383468 Neteja Magatzem .Brigada. 

  F/2021/1483 7709XXXXX 
 

75-A 54,45 

09/08/2021 AOC:106383481 Neteja ESCORXADOR,mes de juliol-2.021 

  F/2021/1484 7709XXXXX 
 

76-A 268,62 

09/08/2021 AOC:106383517 Neteja Vestuaris FUTBOL,mes de juliol-2.021, i primera setmana d¿agost 2.021 

F/2021/1485 7709XXXXX 
 

77-A 609,84 

09/08/2021 AOC:106383561 Hores extres, que han sobrepassat ,el pressupost previst.  PATULEIA 

 F/2021/1486 77094548XXXXX 
 

78-A 551,76 

09/08/2021 AOC:106383584 Hores extres, que han sobrepassat el pressupost previst CENTRE DE DIA. 

F/2021/1487 7709XXXXX 
 

79-A 1.561,20 

09/08/2021 AOC:106383606 Hores extres ,mes de juliol-2.021 . ESCOLA PUBLICA. 

 F/2021/1488 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 21 112 33,45 

09/08/2021 AOC:106406266 PA PATULEIA JULIOL 2021 

  F/2021/1489 B61118907 PROKIPTON SL 21   6408 7,02 

11/08/2021 AOC:106508768 ESCOMBRETA W.C. PINYA 

  F/2021/1490 4784XXXXX 
 

2021 101 125,81 

12/08/2021 AOC:106526733 Bolso (   ) / Pack disc desmaquillant / Braçalet (fi de curs patinatge) 

 F/2021/1491 4784XXXXX 
 

2021 100 20,00 

12/08/2021 AOC:106526890 Val regal ( Val regal Geocaching Mia Molist ) 

  F/2021/1492 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046404619 127,07 

12/08/2021 AOC:106558954 GUANTE-PROTEC-QUIMICO-PVC-580MM-T-9  / GUANTE-MIG/MAG-PREMIUM-T9 

F/2021/1495 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211420 151,25 

12/08/2021 
AOC:106579076 Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL LOSI Sistemes d aigua 
sanitari 

F/2021/1496 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211421 151,25 

12/08/2021 
AOC:106579918 Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL LOSI Sistemes d aigua 
sanitari 

F/2021/1497 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211422 151,25 

12/08/2021 
AOC:106579938 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( 
PREVENCIO 

F/2021/1498 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211423 151,25 

12/08/2021 
AOC:106579949 Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL LOSI Sistemes d aigua 
sanitari 

F/2021/1499 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211424 151,25 

12/08/2021 
AOC:106579991 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( 
PREVENCIO 

F/2021/1500 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211425 151,25 

12/08/2021 
AOC:106579999 Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL LOSI Sistemes d aigua 
sanitari 

F/2021/1501 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210245 87,85 

12/08/2021 AOC:106570599 Abonaments piscina / Adhesius targes area contenidors 

 F/2021/1502 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q21/211188264 109,47 

12/08/2021 AOC:106518672 Internet - 6Mb (Plaça del Marquès de la Quadra, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / Internet 1000Mb promo 2021 

F/2021/1520 B58826819 GRAFICSER A 1156 122,06 

15/08/2021 
AOC:106708645 POLO ALTA VISIBILITAT WT.C3843 M/LLARGA 100% COTÓ COLOR: MARÍ/GROC FLUOR TALLES:  2-XL / 
POLO ALTA VISIBIL 

F/2021/1521 3394XXXXX  57 2.178,00 

15/08/2021 AOC:106708603 Per l'actuació de FEL FAIXEDAS amb l'espectacle Faixedes i punt el dia 13 d'agost del 2021 a Sant Julià de 

F/2021/1522 4060XXXXX 
 

38 1.176,56 

15/08/2021 AOC:106709293 MENUS DE CENTRE DE DIA 

  F/2021/1523 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046410331 109,19 

16/08/2021 
AOC:106735033 FRONTAL-DE-CABEZA-1-LED-3XAAA-200LUMEN  / PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR6-1,5V  / PILA-
ALCALINA-E-BLOCK-6LR61- 



 
 

 
 

F/2021/1524 A58492117 VICREU S.A. 20210100007659 108,57 

16/08/2021 AOC:106748890 BL-IP1 MODUL SOLEM 1 ESTACIÓ, programador reg piscines 

 F/2021/1525 4781XXXXX 
 

21060 1.210,00 

16/08/2021 AOC:106747922 SO I LLUM FEL FAIXEDES (VILALLEONS) 13.08.2021 

  F/2021/1526 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM01/19303 741,31 

16/08/2021 
AOC:106753975 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament / 01/08/2021 a 31/08/2021 / 
Qu 

F/2021/1527 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 21013339 1.532,42 

17/08/2021 AOC:106785674 Gasoil Automoció 

  F/2021/1596 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046416324 25,12 

18/08/2021 AOC:106837551 PILA RECARG.NIMH 1,2V MICRO AAA R03 

  F/2021/1597 B67277822 L'ESCURA-XEMENEIES MILÀ S.L. M 21472 350,90 

18/08/2021 AOC:106852265 NETEJA CALEFACCIÓ DE BIOMASSA AL PAVELLÓ 

 F/2021/1598 A58385691 ROVIRA VIC SA 211649 56,75 

18/08/2021 AOC:106863422 7217FG 40-ZAPATOS EN MALLA 

  F/2021/1599 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211506 59,90 

20/08/2021 AOC:106932408 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entr 

F/2021/1600 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211507 239,58 

20/08/2021 AOC:106932420 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entr 

F/2021/1601 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211508 119,79 

20/08/2021 AOC:106932423 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entr 

F/2021/1602 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211509 119,79 

20/08/2021 AOC:106932449 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entr 

F/2021/1603 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211510 239,58 

20/08/2021 AOC:106932488 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entr 

F/2021/1604 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211511 119,79 

20/08/2021 AOC:106932500 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entr 

F/2021/1605 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211512 239,58 

20/08/2021 AOC:106932548 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entr 

F/2021/1606 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0004847 259,68 

20/08/2021 
AOC:106950891 SAQUETS DE FLOCULANT (CAIXA 10 UNITATS) 10 KG / APLI. RECANVI PASTILLA FTMT DPD Nº1 
511051BT / BOSSA DEIXA 

F/2021/1624 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210254 6,21 

25/08/2021 AOC:107058336 Abonaments piscina 

  F/2021/1632 7709XXXXX 
 

80-A 1.150,08 

28/08/2021 AOC:107202629 Edifici Ajuntament, TREBALLS NETEJA AGOST 

  F/2021/1633 7709XXXXX 
 

81-A 104,75 

28/08/2021 AOC:107202652 Saló Catalunya, TREBALLS NETEJA AGOST 

  F/2021/1634 7709XXXXX 
 

82-A 180,99 

28/08/2021 AOC:107202657 Ca l'Anglada, TREBALLS NETEJA AGOST 

  F/2021/1635 7709XXXXX 
 

83-A 1.968,42 

28/08/2021 AOC:107202658 Pavello esportiu, TREBALLS NETEJA AGOST 

  F/2021/1636 7709XXXXX 
 

84-A 60,42 

28/08/2021 AOC:107202666 Marquesines Autobus, TREBALLS NETEJA AGOST 

 F/2021/1637 7709XXXXX 
 

85-A 1.574,67 

28/08/2021 AOC:107202669 Llar d'Infants, TREBALLS NETEJA AGOST 

  F/2021/1638 7709XXXXX 
 

86-A 3.842,74 

28/08/2021 AOC:107202737 Escola Publica, TREBALLS NETEJA AGOST 

  F/2021/1639 7709XXXXX 
 

87-A 862,50 

28/08/2021 AOC:107202753 Consultori mèdic, TREBALLS NETEJA AGOST 

  F/2021/1640 7709XXXXX 
 

88-A 431,12 



 
 

 
 

28/08/2021 AOC:107202754 Centre de dia, TREBALLS NETEJA AGOST 

  F/2021/1641 7709XXXXX 
 

89-A 83,74 

28/08/2021 AOC:107202758 Aula de Cultura, TREBALLS NETEJA AGOST 

  F/2021/1653 B58561978 RECLAM PUBLICITARI SL RV21 1237 217,80 

30/08/2021 AOC:107221838 AJ.SANT JULIA DE VILATORTA  RUTA GUIADA VILALLEONS 1 PÀGINA - PUBLICACIÓ: 5-8-2021 

F/2021/1654 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 211845 802,02 

30/08/2021 
AOC:107219960 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CONTENIDOR 20M3 / SERVEI RECOLLIDA RESIDUS VERDS 
/ EL.LIMINACIÓ RESIDU 

F/2021/1655 B05437488 ECOENERGIA 1202 SL 2 445,28 

30/08/2021 AOC:107227486 Actuador Tèrmic SIEMENS 24V Sistema de Climatització al Casal d'avis i Centre de dia de Sant Julià de Vila 

F/2021/1657 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 21059516 42,10 

30/08/2021 
AOC:107252352 1,071 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 299185 ; Actual BN= 300256 
Ubicación: PÇA. 

F/2021/1658 A08001182 SECE SA. 713 72113210 2.296,35 

31/08/2021 AOC:107296539 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, 

F/2021/1659 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. A 1728 214,87 

31/08/2021 
AOC:107312268 REF.: VIGILANT MUNICIPAL AGENT 1004 / Nº TIP PVC DE PLC. A/V / XIULET PLC. A/CORDO WHISTLE / 
PORTA DEFENSA 

F/2021/1661 3395XXXXX 
 

2559 50,00 

31/08/2021 AOC:107300649 Impresos per la difusió i divulgació de la Flama del Canigó 2021. 

 F/2021/1662 B66329624 SMART TECHNOLOGIES DEVELOPMENT S.L. 202109-32 356,95 

01/09/2021 AOC:107375397 Aplicació Bynapp per a la llar d'Infants Municipal Patuleia 

 F/2021/1663 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 124056 19,90 

01/09/2021 AOC:107322123 TELEFON INAL.LAMBRIC A170 GIGASET BLAU, CENTRE DE DIA 

 F/2021/1664 A78923125 TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.U. 28-I1M0-270298 4,84 

01/09/2021 AOC:107354727 Movistar - Tipus de contracte: Contracte M2M GPRS Pimes - Nº de linies: 1 - Lineas Facturadas: 636285354 - 

F/2021/1666 A08001182 SECE SA. 713 72113231 1.009,45 

01/09/2021 
AOC:107387460 DESPLAÇAMENT DEL PUNT DE LLUM I304 DEL CARRER ANGLADA. / Rasa en asfalt / Tub corrugat D90 
doble capa / Co 

F/2021/1670 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000710 219,86 

01/09/2021 AOC:107415109 12/08 BP VISCO 3000 10W-40 5 L. / 31/08 S/PLOM 95 

  F/2021/1671 B66269689 REPARACIONS VIC SL 2101222 1.053,47 

01/09/2021 
AOC:107415414 ESPRAI NETEJADOR 500ML / BRIDA 4,8MM X 360 / VARIS MATERIAL / HORES TREBALL / TUB 
HIDRAULIC / TUB / TUB / 

F/2021/1672 A64718877 SALTOKI VIC SA 42894 49,96 

01/09/2021 
AOC:107430319 3481000027|DESCARGADOR A C/BASE / 6620040035|FAM 1104 CLAVIJA T.T.LATERAL 16A 250V CAUCHO 
TP / 6620040265| 

F/2021/1674 B63667059 L'ALBEREDA DE SANT JULIÀ SL 2021/RS/001915 149,00 

04/08/2021 PREMI VILATORTA PAM A PAM 

  F/2021/1675 7728XXXXX 
 

109 4.364,47 

04/08/2021 PORTA CORREDERA I BATENT DE PAS PEATONAL I PORTA DE PAS AL CARRER CREU DEL TALL 

F/2021/1676 A08728636 R.V.S.A. B_04202161222 54,94 

06/08/2021 ITV VEHICLE 4986-DCC 

  F/2021/1677 A08728636 R.V.S.A. B_04202163509 54,94 

06/08/2021 ITV VEHICLE 0489-FHP 

  F/2021/1678 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2021/025630F1 1.111,16 

06/08/2021 100 TARGETES DE TRANSPORT 1 ZONA 

  F/2021/1679 B66923657 MAXI CASA 2021008186 22,50 

06/08/2021 CARTOLINES DIN A4 

  F/2021/1681 B63063929 AUSA GEL SL A/337 312,94 

09/08/2021 SUBMINISTRAMENT PEIX PER LA LLAR D'INFANTS 

  F/2021/1682 B63063929 AUSA GEL SL A/500 139,82 

09/08/2021 SUBMINISTRAMENT PEIX PER LA LLAR D'INFANTS 

  F/2021/1685 7729XXXXX 
 

4 885,50 



 
 

 
 

01/09/2021 DINARS CENTRE DE DIA I SOPAR FESTA MAJOR I BEGUDES 

  F/2021/1686 4784XXXXX 
 

2 400,00 

01/09/2021 ACTIVITAT PEDAGÒGICA VILALLEONS 

  F/2021/1688 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 578 417,87 

02/09/2021 AOC:107468542 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 02/08.   ) 

F/2021/1689 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 210006650 40,80 

02/09/2021 
AOC:107472496 CERRADURAS EMBUTIR MADERA 203160HL / ACOPLAMIENTO RAPIDO HEMBRA 1/4 / LLAVE ESTRIADA 
NORMAL 

F/2021/1690 B66009564 SINNMADE SL 14 871,20 

02/09/2021 AOC:107475624 Treballs de redacció d'Informes tècnics relatius a les al·legacions presentades en el tràmit d'informació 

F/2021/1691 B60726486 SUKIMIN S.L. 0 8943 109,99 

02/09/2021 AOC:107478350 N.Albara:12817  Data: 27-07-21 / CTX-42 Floculant Pot 5 Kg. / CTX-200/gr ClorShock 55% Diclor granulat 5 K 

F/2021/1692 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 987965 28,28 

02/09/2021 
AOC:107508908 REF.:TPV28 / N.Albara:3608440  Data: 13-08-21 / MOUSSE LLIMONA CROSS / SACHER CROSSANDRA, 
VILATORTA PAM A 

F/2021/1693 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 987967 14,41 

02/09/2021 
AOC:107508902 REF.:TPV29 / N.Albara:3608457  Data: 16-08-21 / VARIS BOTIGA / VILATORTA PAM A PAM / 
N.Albara:3608522  Dat 

F/2021/1694 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 987966 0,91 

02/09/2021 AOC:107508909 REF.:TPV29 / N.Albara:3608444  Data: 14-08-21 / VARIS BOTIGA 

 F/2021/1695 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 340 1.878,73 

02/09/2021 AOC:107506637 REF: PISCINES - PRESSUPOST Nº 130- Hores treball operari- dilluns 21 Juny- instal piscines / RELE  2CO  BO 

F/2021/1696 B66923657 MAXI CASA 2021001430 40,15 

02/09/2021 MATERIAL DE PINTURA PEL CASAL D'ESTIU 

  F/2021/1697 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 341 50,68 

02/09/2021 AOC:107506665 REF: FIRA DEL TUPI- AM CLAVILLA TT LATERAL / DAM BASE TT LATERAL 16A 

F/2021/1698 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 342 520,65 

02/09/2021 AOC:107506671 ref.- set fonts- lamapra uvmax 34 k4 u plus 

  F/2021/1699 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 343 489,87 

02/09/2021 
AOC:107506682 REF: FIRA DEL TUPI- MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- LEG NASE AERIA 32A / FAM CLAVILLA TT 
LAERAL 16A 250V / DAM 

F/2021/1727 7709XXXXX 
 

90-A 435,60 

02/09/2021 AOC:107477692 Hores extres CENTRE DE DIA 

  F/2021/1728 7709XXXXX 
 

91-A 537,24 

02/09/2021 AOC:107478567 Extres mes d AGOST, esplai PATULEIA 

  F/2021/1729 7709XXXXX 
 

92-A 110,11 

02/09/2021 AOC:107479007 Extres PAVELLO , mes d¿Agost. Despuesl de les 24 hores futbol sala. 

 F/2021/1730 7709XXXXX 
 

93-A 36,30 

02/09/2021 AOC:107479169 Neteja Magatzem Brigada. 

  F/2021/1732 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2101146 309,76 

03/09/2021 AOC:107567529 Hores ( Assistència informàtica del mes d'agost ) 

  F/2021/1733 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210668 219,31 

03/09/2021 AOC:107583376 Ref.:ESCENARI / N.Albara:212469  Data: 13-08-21 / H.Dumper Mercedes / H.Dumper Mercedes Grua 

F/2021/1734 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A619084 206,76 

03/09/2021 AOC:107584406 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 

  F/2021/1735 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 4686 108,27 

03/09/2021 
AOC:107615632 CORRECTOR TOMBOW CINTA 4,2MMX 10MT / 8101933 SCOTCH-MAGIC 33 MT X 19 MM INVISIBLE / 
NOTES ADHESIVES 75X75 

F/2021/1736 J65001661 T52,SCP T52-2101-0123 622,30 

05/09/2021 
AOC:107653868 CLAUER  METÀLIC AMB IMATGE SANT CRISTÒFOL / DIGITALITZACIÓ IMPRESSIÓ / TRANSPORT 
URGENT MRW 

F/2021/1737 4784XXXXX 
 

A21M09F02 1.270,50 

05/09/2021 AOC:107655857 Havaneres Vilalleons 15 d'agost 

  F/2021/1738 4060XXXXX 
 

39 622,16 



 
 

 
 

03/09/2021 DINARS CENTRE DE DIA AGOST 

  F/2021/1739   2021/03 172,50 

06/09/2021  

  F/2021/1743 4402XXXXX 
 

30-2021 605,00 

06/09/2021 ACTUACIÓ SET FONT EL DIA 30/07/2021 

   
S’aprova per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLIC. OBRES 74-21 
 
     
Expedient núm.:  74/21 
Objecte: formació de mur de tancament  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
formació de mur de tancament.  
 
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 formació de mur de tancament. 
 
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'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. 

- La tanca s’ajustarà als paràmetres reguladors que defineix la normativa del 
POUM, i el Text refós de la Modificació puntual número 5 del POUM d’esmenes 
i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica:  
Article 47. 3.9, tanques: 

Configuració: 
Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del 
vial en la línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca fins 
a 1,80 m. En el cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en +/- 
0,20 m de la part d’obra massissa i fer l’acabat superior graonat. En aquests 
casos la part massissa tindrà un mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 m. La 
cara superior de la tanca serà horitzontal; no s’admeten en pendent. 
 
L’acabat podrà ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o 
formigó vist sempre en consonància amb els materials de l’edifici principal. 
Es prohibeixen les parets sense arrebossar o les de blocs de ciment vist. 
S’admet a banda i banda de les obertures una part d’obra massissa amb 
una alçada de fins a 1,80 metres i d’una llargada màxima de 1 m. 
 
No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides a les 
persones o als animals. 
 
Les tanques entre parcel·les seran d’obra massissa fins a 1,50 m de la 
rasant i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m o bé de reixa, filat 
o tanca vegetal en tota la seva altura; fins a 1,80 m com a màxim. En el límit 
entre parcel·les amb terrenys que confronten a diferent cota, l’alçada 
màxima es mesurà des de la cota més alta. 
 

També cal donar compliment a l’article 24 d’Adaptació topogràfica del terreny si 
és el cas.  



 
 

 
 

A la sol·licitud no es defineix l’altura, la configuració ni els materials. Cal 
adequar-se a la normativa. 

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

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

 
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 
12.761,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 12.761,00 € 
o Quota:  12.761,00 € x  3,00 % =  382,83 € 

 
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 12.761,00 € ) =  42,76 € 
 

TOTAL: (Impost)  382,83 € + (Taxa)  42,76 € = 425,59 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
4.0.- LLIC. OBRES 99-21 
 
     
Expedient núm.:  99/21 
Promotor:  Obres Codinachs Canellas SL 
Objecte: construcció de dues cases adossades  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Obres 
Codinachs Canellas SL i que consisteix en construcció de dues cases adossades.  
 
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 Obres 
Codinachs Canellas SL per a l’execució de les obres consistents en construcció de 
dues cases adossades. 



 
 

 
 

 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- Abans de l’inici d’obra, caldrà esmenar els següents punts: 
- Pel que fa a la piscina i la maquinària d’aquesta, cal justificar el compliment 

del Text Refós de la Modificació Puntual número 5 del POUM de Sant Julià 



 
 

 
 

de Vilatorta; esmenes i Aclariments de la Normativa i de la Documentació 
Gràfica. Manca acotar la distància de la piscina al límit de parcel·la, plànol 
de secció d’aquesta per valorar la integració respecte l’anivellament del 
terreny, i definir la ubicació de la corresponent maquinària. En cas que la 
piscina sobresurti de les plataformes d’anivellament del terreny, la seva 
superfície computarà als efectes d’ocupació de la parcel·la i hauran de 
respectar els límits d’edificació per a cada zona. 

- En relació a la tanca de parcel·la, el Text Refós de la Modificació Puntual 
número 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta; esmenes i Aclariments de la 
Normativa i de la Documentació Gràfica regula: Les tanques a carrer seran 
d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del vial a la línia de façana i la 
resta vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca fins a 1,80m. En cas d’un carrer 
en pendent, es permeten variacions en +/-0,20m de la part d’obra massissa i 
fer l’acabat superior graonat. En aquests casos la part massissa tindrà un 
mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 m. La cara superior de la tanca serà 
horitzontal; no s’admeten en pendent. Manca acotar la tanca a carrer i la 
tanca entre parcel·les per tal de comprovar la seva adequació a la 
normativa. 

- També en relació al límit de parcel·la, cal justificar l’article 24 Adaptació 
topogràfica del terreny.  

- Manca justificar l’article 107, Solars d’edificació aïllada, Rec, Serà obligatori 
disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua pluvial per a rec de les 
zones enjardinades 

- Falta acotar l’ARM, que segons el punt MD 2.2 és de 6,30m, però en la 
documentació gràfica no està acotada segons les especificacions de l’article 
47.4.13.d), en relació al nivell natural de les terres abans de qualsevol 
modificació. 

- Cal adjuntar justificació gràfica del compliment del D 141/2012, Condicions 
mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció. 

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

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

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

- En cas d’haver d’executar o modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar 
la llicència corresponent a l’ajuntament. 

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

- El ramal de connexió a la xarxa de clavegueram anirà a càrrec de la propietat 
segons indicacions i especificacions dels serveis tècnics municipals.  

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 42,00 Ton. de d’enderroc i construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 



 
 

 
 

l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 58,00 ml x 2,00 ml x 45 €/m2 
= 5.220,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. S’aporta un pressupost de 
316.841,00 € que no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 427.500,96 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda garatge : 102,06 m2   
Superfície construïda habitatge : 371,94 m2 

474,00 m2 
102,06 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,00 (Cu) =   62.583,19 € 
371,94 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60 (Cu) = 364.917,77 € 

427.500,96 € 

o Base imposable:   427.500,96 € 
o Quota:  427.500,96 € x  3,00 % = 12.825,02 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  427.500,96 €) =  457,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  12.825,02 € + (Taxa)  457,50 €  =  13.282,52 Euros 

 
    
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- LLICÈNCIA OBRA 71/21 
 
Aquesta llicència es deixa sobre la taula pendent dels corresponents informes. 
 
6.0.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT EQUINA CENTRE D'ENTRENAMENT DE 
CAVALLS 
 



 
 

 
 

     
Vista la sol·licitud presentada en representació de Centre d’entrenament de cavalls 
Josep Fusté SLU, amb NIF B-01.913.607, per la qual es demana el canvi de titularitat 
de l’activitat equina. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vista la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vista la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.  
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de l’activitat equina de centre 
d’entrenament de cavalls  (exp. 2/13),  situada a la finca La Mata de Sant Julià de 
Vilatorta,  i que a partir de la data de comunicació de l’interessat a l’Ajuntament 
constarà a nom de Centre d’Entrenament de Cavalls Josep Fusté SLU.   
 
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en 
els deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de 
l’antic titular. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
     
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
7.0.- TRANSHUMANCIA DE CAVALLS 
 
     
Vista la sol·licitud presentada de permís per poder traslladar cavalls de raça autòctona 
CPC (Cavall Pirinenc Català) en règim de transhumància. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació de la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vist el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 
 



 
 

 
 

Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable. 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, 
que el senyor Esteve Casadevall Bonache, portarà a terme la transhumància amb els 
seus cavalls de raça autòctona CPC al polígon 5, parcel·les 12, 22, 23 i 128 d’aquest 
municipi, en virtut de la comunicació presentada davant aquesta corporació local. 
 
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- ADQUICIÓ D'UNA ESCOMBRADORA VIAL A TRAVÉS DE L'ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA DE LA CENTRAL DE 
COMPRES DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
 
 Acreditada la necessitat de substituir l’actual màquina d’escombrar que va ser 

adquirida l’any 2008 considerant-se amortitzada i que actualment suposa un elevat 

cost de manteniment per les continues reparacions que s’hi han de realitzar, alterant la 

continuïtat del servei perquè és l’única escombradora de vial que disposa el servei de 

manteniment municipal. 

 

L’Ajuntament  de Sant Julià de Vilatorta, en data 19 de desembre de 2012, va aprovar 

l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 

Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament 

Local, té constituït. 

 

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 

particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL 

de data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 

l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 

2020, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i 

elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya, resultant adjudicatària del Lot 4 l’empresa AEBI SCHMIDT IBERICA SA. 

 



 
 

 
 

Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic en relació als Acords marc i 

el seu règim d’adhesió. 

 

La competència per a la contractació d’aquest subministrament correspon a la Junta 

de Govern Local considerant l’import del contracte i les delegacions efectuades per 

l’alcaldia a favor d’aquest òrgan en matèria de contractació. 

 

La despesa de la contractació està recollida en la modificació pressupostària 2/2021 a 

l’aplicació pressupostària 10.163.623.01 aprovada pel Ple de l’Ajuntament i el seu 

finançament es correspon amb un préstec a través del Programa de Crèdit Local de la 

Diputació de Barcelona. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord: 

 

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Sant Julià de Vilatorta a l’Acord marc de 

subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de 

manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04) 

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària AEBI SCHMIDT IBERICA 

SA del següent bé: 

Lot 4.  Escombradora vial gran SCHMIDT CLEANGO 500  109.600 €  +IVA 

 Mànega d’aspiració          2.265 €  +IVA 

 Tercer raspall           9.640 €  +IVA 

 Kit d’alta pressió          2.648 €  +IVA 

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 150.225,13 € 

que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2021, a càrrec de l'aplicació 

pressupostària 10.163.623.01. 

 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària AEBI SCHMIDT 

IBERICA SA, al  CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM, i donar-

li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
9.0.- CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VIC D'ENCOMANA DE GESTIO PER A 
L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA 
 
Vist el dictamen aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 
12 de novembre de 2020, amb número de registre 537 sobre aprovar el Programa 
específic Treball, Talent i Tecnologia en el marc del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta un import de 8.107,03€ per l’any 2021 i 4.356,33 € per a l’any 2022, és a dir, 
un total de 12.472,36 € en el marc del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia. 
 
Vist que en sessió d’11 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar 
l’acceptació del fons de prestació concedit per la Diputació de Barcelona. 



 
 

 
 

 
Vist que aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal 
que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de 
reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls 
de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les 
empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 
 
Ateses les característiques tècniques del programa que fan que sigui convenient 
elaborar projectes conjunts amb diferents municipis per tal de desenvolupar un 
projecte que doni millor resposta a les necessitats del municipi i la comarca i valorat 
positivament el projecte conjunt presentat pel Consell Comarcal d’Osona i que serà 
liderat per l’Ajuntament de Vic. 
 
Atès que l’execució d’aquestes actuacions es poden portar a terme a través d’altres 
ens locals que ostentin la condició de destinataris del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, amb qui es formalitzi una encomana en els termes de 
l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Atès el que disposen la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
en el seu article 11, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, en el seu article 10, que regulen les 
encomanes de gestió. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Vic per a l’encomana de gestió del 
programa “Treball, Talent i Tecnologia” finançat per la Diputació de Barcelona i 
concedir la totalitat de l’import concedit a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la 
formalització i execució del conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vic als efectes de la formalització del 
conveni. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
10.0.- AUTORITZACIO DE PAS 18E RALLY COSTA BRAVA HISTORICS 
 
Vist l’escrit en representació del Club Rally Classics amb NIF G-63265813, sol·licitant 
autorització de pas per l’activitat “18a edició del Rally Costa Brava Històric”, prevista 
pel dia 2 d’octubre de 2021. 
 

Vist que a la sol·licitud també s’inclou la col·laboració per part de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta amb la difusió de l’esdeveniment en els medis de comunicació que 

considerin oportuns i també en la presa de les mesures que es creguin oportunes per 

facilitar la fluïdesa del trànsit al pas del municipi de Sant Julià de Vilatorta.  

 

Tenint en compte que l’esdeveniment està obert a cotxes i motocicletes de més de 25 

anys i que està limitat a 120 equips participants.  

 



 
 

 
 

Considerant que la carretera BV-5201 per la que passaran està oberta al trànsit normal 

i que la caravana de cotxes passarà pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta 

aproximadament a les 17:00 hores del 2 d’octubre de 2021. 

 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 

Club Rally Clàssics pel desenvolupament de l’activitat “18a edició del Rally Costa 

Brava Històric”, prevista pel dia 2 d’octubre de 2021. 

 

Segon. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 

indicacions següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 

medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 

danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 

als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 

habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i de tots els residus 

directes i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els 

gestionarà d’acord amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 

evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 

l’activitat objecte del present informe. 

 L’organització haurà de seguir les indicacions de les autoritats competents 

puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 

(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT). 

 L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 

guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona així com els vigilants 

municipals. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb el respecte absolut 

de les normes de circulació dins de la població. 

 

Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 

necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 

Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 

Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 o BV-5202. 

 

Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 

són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 

permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 

 

Cinquè. Notificar la present resolució al Club Rally Classics. 
 



 
 

 
 

Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
11.0.- AUTORITZACIO DE PAS DEL III RAL·LI TERRA DE L'AIGUA DE VILADRAU 
 
Vist l’escrit en representació de l’Associació Comarcal de Vehicles de l’Empordà amb 
NIF G-55181663, sol·licitant autorització de pas per l’activitat “III Ral·li Terra de l’Aigua 
de Viladrau”, prevista pel dia 18 de setembre entre les 12:00 i 23:00 hores. 
 

Vist que es tracta d’una activitat organitzada per l’Associació Comarcal de Vehicles de 

l’Empordà juntament amb l’Ajuntament de Viladrau i la col·laboració tècnica de 

Clàssics Rent Service i atès que l’esdeveniment es desenvoluparà en tot moment 

respectant el codi de circulació vigent i les normes vigents en aquell moment del 

Procicat. 

 

Considerant que la carretera BV-5201 per la que passaran està oberta al trànsit normal 

i que la caravana de cotxes passarà pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta 

entre les 12:00 i 23:00 hores del 18 de setembre de 2021. 

 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 

l’Associació Comarcal de Vehicles Empordà pel desenvolupament de l’activitat “III 

Ral·li Terra de l’Aigua de Viladrau”, prevista pel dia 18 de setembre de 2021. 

 

Segon. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 

indicacions següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 

medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 

danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 

als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 

habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i de tots els residus 

directes i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els 

gestionarà d’acord amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 

evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 

l’activitat objecte del present informe. 

 L’organització haurà de seguir les indicacions de les autoritats competents 

puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 

(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT). 

 L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 

guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona així com els vigilants 

municipals. 



 
 

 
 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb el respecte absolut 

de les normes de circulació dins de la població. 

 

Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 

necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 

Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 

Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 o BV-5202. 

 

Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 

són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 

permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 

 

Cinquè. Notificar la present resolució a l’Associació Comarcal de Vehicles de 
l’Empordà. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
12.0.- ACCEPTACIO DE SUBVENCIO DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA PER 
A LA INSTAL·LACIO D'UN EQUIP DE TELEGESTIO A CA L'ANGLADA 
 
En data 13 d’abril de 2021 la Junta de Govern va aprovar sol·licitar al Consell 
Comarcal d’Osona una subvenció per a la implantació d’equips d’e-gestió (telegestió) 
energètica a ajuntaments de la comarca d’Osona per destinar-los als equipaments 
municipals de Ca l’Anglada, situat a la plaça Major, núm. 8; i el Casal d’avis, situat al 
carrer Sant Roc, núm. 39. 
 
Vistes les bases reguladores per la concessió d’ajuts per a la implantació d’equips d’E-
gestió (telegestió) energètica a ajuntaments de la comarca d’Osona i publicades al 
BOPB de 13 de novembre de 2020 referents als ajuts convocats pel Consell Comarcal 
d’Osona. 
  
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Permanent del Ple del 
Consell Comarcal d’Osona en sessió de 14 de juliol de 2021 va aprovar atorgar un 
equip de telegestió a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’equipament 
municipal de Ca l’Anglada. 
 
Vist que per part de l’Ajuntament és necessari manifestar l’acceptació i, d’altra banda, 
comunicar en un període de 3 mesos al Consell Comarcal d’Osona a través de 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO),el termini previst per la instal·lació de 
l’equip així com especificar si la instal·lació que anirà a càrrec de l’Ajuntament es vol 
fer sota la supervisió dels tècnics de l’ALEO o per compte propi de l’Ajuntament. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per part del Consell Comarcal d’Osona a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a la instal·lació d’un equip de telegestió a 
l’equipament municipal de Ca l’Anglada. 
 



 
 

 
 

Segon.- Notificar a l’Agència Local de l’Energia d’Osona el termini previst per a la 
instal·lació i sol·licitar a l’ALEO la supervisió de la instal·lació per part dels seus 
tècnics.  
 
Tercer- Facultar indistintament, expressament i tan àmpliament com en dret sigui 
menester el regidor de l’àrea de medi ambient perquè es formalitzi, en nom de la 
corporació, qualsevol document que sigui necessari en relació amb aquests acords. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
13.0.- CONCESSIO DE SUBVENCIONS DIRECTES A ENTITATS 2021 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els 
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment per l’Ajuntament en 
sessió plenària de data 28 de setembre de 2015 i definitivament d’una manera 
automàtica per no haver-se presentat cap reclamació en el termini establert en els 
anuncis del DOGC de 22 d’octubre de 2015, del BOPB de 26 d’octubre de 2015, del 
tauler d’anuncis municipal i del web de l’Ajuntament. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten la 
concessió de subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat al que 
preveu l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en els casos concrets objecte d’aquest acord, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat 1.a) de l’article 15 de l’Ordenança: “Quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de 
crèdits aprovades pel Ple.” per tal que es pugui procedir a la concessió de les 
subvencions per concessió directa. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 de la LGS habilita perquè aquestes 
subvencions s’instrumentin mitjançant conveni. En aquest mateix sentit  l’article 15.2  
de l’Ordenança General preveu que els convenis seran l’instrument habitual per a 
canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les 
Corporacions Locals. 
 
Atès que segons l’apartat 2n de l’article 15 de l’Ordenança General, en el text del 
conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixarà el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat. 
 
El pressupost per a l’exercici 2021 preveu crèdit per atendre les subvencions que es 
poden atorgar pel sistema de concessió directa, nominativament les següents: 
 
7 341 48000 SUBVENCIÓ DIRECTA. ESCUDERIA OSONA 1.800,00 



 
 

 
 

7 327 48001 
SUBVENCIÓ DIRECTA. AGRUPACIÓ FAMILIAR SANT JULIÀ 
DE VILATORTA 300,00 

7 326 48000 SUBVENCIÓ DIRECTA. AFA BELLPUIG 3.606,10 

7 326 48001 SUBVENCIÓ DIRECTA. AFA PATULEIA 400,00 

7 326 48002 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA EL ROSER 400,00 

7 326 48004 SUBVENCIÓ DIRECTA. INSTITUT JAUME CALLÍS 200,00 

7 334 48001 SUBVENCIÓ DIRECTA. TRADICAT 100,00 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local, el següent acord: 
 
Primer.-  Establir el sistema de concessió directa de subvencions per a les entitats 
sense ànim de lucre que es relacionen a continuació per l’especial naturalesa de les 
mateixes que fa inviable l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases del 
règim de concurrència competitiva, i aprovar-ne els imports atorgats: 
 

ESCUDERIA OSONA 1.800,00 

AGRUPACIÓ FAMILIAR SANT JULIÀ DE VILATORTA 300,00 

AFA BELLPUIG 3.606,10 

AFA PATULEIA 500,00 

AMPA EL ROSER 400,00 

INSTITUT JAUME CALLÍS 200,00 

TRADICAT 100,00 

 
Els corresponents convenis per a la concessió directa preveuran el compliment de les 
mateixes condicions que es requereixen per ser beneficiari de les subvencions en 
règim de concurrència competitiva i per a les activitats desenvolupades durant 
l’exercici 2020.  
 
Segon.- Aprovar la minuta dels corresponents convenis reguladors de la subvenció. 
 
Tercer-: Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de la subvenció amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’exercici 2021, tenint en compte 
que caldrà la vinculació jurídica per atendre l’augment de subvenció a l’AFA Patuleia 
 

7 341 48000 

7 327 48001 

7 326 48000 

7 326 48001 

7 326 48002 

7 326 48003 

7 334 48001 

 
Quart: Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades en règim de concessió directa. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
14.0.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
PER A ENTITATS DEL MUNICIPI 2021 



 
 

 
 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
que estableix en l’article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 7.500 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.327.480.00 del pressupost de l’exercici 
2021. 
 
Vista la necessitat de mantenir el coeficient corrector en l’import resultant de l’aplicació 
dels criteris de puntuació previstos a les bases aprovades en l’anterior convocatòria. 
 
Tenint en compte el context actual de conjuntura econòmica desfavorable causada pel 
COVID-19, l’Ajuntament vol contribuir a la generació d’ocupació, sosteniment i 
estimulació de l’activitat econòmica del municipi mantenint així l’activitat social de les 
entitats del municipi. Per aquest motiu i tenint en compte el major impacte negatiu que 
la pandèmia ha tingut en determinades activitats del municipi, es vol introduir com a 
criteri de concessió un percentatge dels ajuts per cobrir les despeses derivades de la 
situació de COVID per part de les entitats com poden ser el manteniment de 
contractes del personal de les entitats, lloguers, subministraments, compra de material 
de protecció, etc. L’objectiu d’aquest criteri és donar suport a aquelles entitats que 
s’han vist més afectades econòmicament per la pandèmia i a afrontar la delicada 
situació econòmica de les entitats. Per altra banda, la continuïtat d’aquests serveis es 
considera essencial tenint en compte l’alt valor social i, en general, de benestar que les 
entitats tenen pel municipi. 
 
Amb la introducció d’aquest nou criteri correspon modificar les bases reguladores de 
les subvencions a entitats municipals i, per tant, és necessària la publicació de les 
noves bases així com la convocatòria al BOPB segons el previst a l’article 9 de la Llei 
General de Subvencions (LGS) i amb el contingut mínim especificat a l’article 17.3 i 
23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès doncs que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2019 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 

Es proposa a la Junta de Govern el següent acord: 
 



 
 

 
 

Primer.- Aprovar les bases reguladores de les subvencions per a la concessió de 
subvencions a entitats municipals sense ànim de lucre convocades per l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, corresponent a les activitats de l’any 2020. 
 
Segon.- Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als efectes 
de publicitat. 
 
Tercer.- Aprovar la convocatòria de les subvencions per a la concessió de subvencions 
a entitats municipals sense ànim de lucre per a l’exercici 2021 per un import màxim de 
7.500 € i que es regiran per les bases reguladores aprovades. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de  
7.500 € amb càrrec a l’aplicació 7.327.480.00. 
 
Cinquè.- Trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
15.0.- CERTIFICACIÓ 2 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. 2 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 72.166,90 €.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 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 72.166,90 €, 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. 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 



 
 

 
 

16.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
16.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte als regidors i regidores 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 delegacions corresponents. 
 
18.0.- CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS  PER ALTRES ADMINISTRACIONS 
 
Es dona compte de les convocatòries de subvencions publicades per les diferents 
Administracions Públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les 
delegacions corresponents. 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


